
 

 

 

Společenství modliteb matek a modliteb otců vás srdečně zve 

do kostela ve Velešovicích na  

MODLITEBNÍ TRIDUUM 

Modlitby za děti z naší farnosti a jejich rodiče 

Pátek 27.01.2023   

 Odprošujeme za svoje hříchy 

- 19.00 hodin – Křížová cesta  

Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklanějte se jim.(Jeremjáš 25,6) 

Sobota 28.01.2023  

 Odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem 

- 09.00 hodin – Adorace 

 

 Žena otěhotněla a porodila syna. (EXODUS 2,2) 

       

Neděle 29.01.2023 

Chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě 

- 10.30 hodin -  Modlitba růžence 

- 11.00 hodin -  Mše svatá 

Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste 

a vzájemná láska všech vás je stále větší. (2 Tesalonickým 1,3) 

 

 



 

 

 

Triduum 

- Modlíme se za děti z naši farnosti a jejich rodiče 

- 27.01. – 29.01.2017 

- V kostele sv.Barbory ve Velešovicích 

-  Triduum je pozvání z nebes připomenout si každého čtvrt roku velikonoční tajemství 

a prožít tento čas s  Matkou Marií. Je to pozvání prožít něco skutečného z jejího 

života. Je to něco podobného, jako když utrpení, které prožíváme, připojujeme 

k Ježíšovu utrpení na křížové cestě. Má v tu chvíli zcela jinou hodnotu, než když se 

trápíme samy. Toto vysvětlení nám může pomoci pochopit náš vztah k Panně Marii. 

Marii neuctíváme jako Boha, ale učíme se od ní Bohu důvěřovat v každé situaci, 

zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec nerozumíme. Učíme se od 

ní odpouštět tam, kde se nám vůbec odpustit nechce,učíme se hluboké pokoře a 

nakonec za všechno velebit Boha.  

- Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem 

plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, 

pokojem a láskou…Stačí, abychom přišly k němu a nabraly si z nich. Připravil je pro 

nás, jsme zváni.  

- Pátek – odprošujeme za svoje hříchy 

- V pátek byl Pán Ježíš ukřižován za naše hříchy a my jsme pozváni činit za tyto své 

hříchy pokání. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou Marií pod křížem – při 

plnění všech našich každodenních povinností – a například jen opakovat modlitbu: 

„Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou - hříšným.“ 

Máme se postit o chlebě a vodě – kdo může. V tento den bychom  měly Pánu předložit 

všechno, co prožíváme – naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za 

to, co jsme udělali špatně. Pobožnost tridua v kostele nebo ve skupince by měla být 

pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohly odcházet v tichosti do svých 

domovů a v duchu děkovat za Boží milosrdenství. 

- Sobota – odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem 

- V sobotu nás zve Pán k odpuštění. Celým tímto dnem zní věta z kříže: „Otče, odpusť 

jim, protože nevědí, co činí.“I my můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili 

nám a našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to 

myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš 

odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme si například 

opakovat modlitbu Otče náš. 

- Neděle – chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě  

- V neděli chvalme a děkujme Pánu. Je to den radosti a chval. Měla by to pocítit celá 

naše rodina a přátelé. Celá neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost 

v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den 

můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni 

všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla. 

Aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých. 

- Dát se k dispozici Pánu a otevřít svá srdce lásce Boží je pravá příprava na tyto 

dny. 


