30. neděle v mezidobí – 25. 10. 2020
Rodinná bohoslužba
 Vytvořte si prostředí vhodné pro modlitbu.
Vystavte si kříž nebo ikonu, zapalte svíčku, dejte do
vázy květinu. Určete někoho z rodiny, kdo bude
modlitbě předsedat, kdo bude číst čtení, kdo žalm,
kdo evangelium, kdo bude přednášet přímluvy atd.
úvod:
 Na začátku můžete zazpívat dvě sloky písně Blíž
k tobě, Bože můj (kancionál č. 901)

1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! /
V smutcích i radostech mou prosbu slyš: / Ať
kráčím den co den / jen v tobě svoboden, / blíž
k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!
2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, / tvá
láska jediným mým bohatstvím. / Tys přítel můj
a cíl, / já toužím ze všech sil / blíž k tobě, Bože
můj, vždy k tobě blíž.
 Ten, kdo předsedá, zahájí bohoslužbu:
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 Svěřme se Kristu, který z lásky k nám zemřel
na kříži. A nechme své hříchy obmýt jeho krví.
 Po chvíli ticha pokračujte:
 Kajícímu Petrovi jsi nabídl odpuštění, Pane:
smiluj se nad námi. – všichni: Pane, smiluj se nad
námi.
 Dobrému lotrovi na kříži jsi slíbil ráj, Kriste:
smiluj se nad námi. – všichni: Kriste, smiluj se
nad námi.
 Přijímáš každého, kdo se spoléhá na tvé
milosrdenství, Pane: smiluj se nad námi. –
všichni: Pane, smiluj se nad námi.
 Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,

 Nyní zazpívejte chvalozpěv Sláva na výsostech
Bohu
Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.
 Ten, kdo předsedá bohoslužbě, pokračuje
modlitbou:
Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru,
naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to
skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, který
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen.
čtení z Písma:
 Někdo ať přečte první čtení (Ex 22,20-28):
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a
neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci
v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku.
Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším
jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás
mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové
sirotky.
Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu,
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se
k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok.
Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního,
vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho
jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl
spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť
jsem soucitný.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.

odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.
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Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:



Jiný pak může přečíst druhé čtení (1Sol=1Tes
1,5c-10):
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla
Soluňanům.
Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi
kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána,
přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí
Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro
všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se
přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a
Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva
o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už
nemusíme nic říkat. Vždyť (tam lidé) sami o tom
vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak
jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili
Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho
Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten
nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Nyní můžete zazpívat další dvě sloky písně:
3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, / ty vždy mě
pozvedáš, ty potěšíš. / Dej, ať tvé cesty znám, / ať
po nich nejdu sám / blíž k tobě, Bože můj, vždy
k tobě blíž.
4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád / jak ten,
jenž za hříšné šel život dát: / Ať umím bratrem
být / a s láskou v srdci jít / blíž k tobě, Bože můj,
vždy k tobě blíž.

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Mt 22,34-40)
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel
saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec

Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se:
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je
podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na
těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i
Proroci.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:
Ježíš začíná slovy: „Miluj Pána, svého Boha.“
Náš vztah k Bohu má být založen na lásce, což
nám asi v křesťanském prostředí přijde jako
nepřekvapivé tvrzení. Tento pohled do dějin
přineslo židovství. Předtím, u pohanských národů,
bylo náboženství vnímáno téměř jako „návod
k použití, jak si naklonit božstvo“. Na lásku tu moc
místa nebylo, pohled byl takový, že náboženství
se zkrátka musí vyplatit.
Otázka zní: Není někde v koutu mého srdce
tento přístup taky zasunut? Neuvažuji náhodou
někdy v tom smyslu, že se „vyplatí se být
křesťanem“, třeba proto, že se mi snad někdy
povede vyprosit si něco, o co můj nevěřící soused
bude ochuzen?
Podstatou lásky však je vždy nezištnost. Nelze
si vzít Aničku za manželku z důvodu, že umí vařit
nebo že bude uklízet byt. Tím jediným důvodem
musí být Anička sama. Nelze věřit v Boha proto,
že se mi to vyplatí. Jediným důvodem musí být
vždy Bůh sám. Sv. Bernard píše: „Láska si sama
stačí, líbí se sama sebou a kvůli sobě. Je sama
sobě zásluhou i odměnou. Láska nehledá důvod
ani plod svého bytí mimo sebe: jejím plodem je to,
že miluje. Miluji, protože miluji; miluji, abych
miloval.“ A v breviáři je starobylý hymnus, který
začíná slovy: „Bože, k tvému milování žádný
strach mě nedohání, ani trestání tvé ruky, ani
hrozné v pekle muky. Byť nebylo pekla nebe,
přece bych miloval tebe.“
Ježíš pokračuje, že je třeba milovat Boha
„celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.“ Bohu zřejmě nestačí být „jedním
z kámošů“, víra nemůže být „jedním z mých
koníčků“. Bohu patří všechno, jak o tom byla řeč
nad evangeliem minulé neděle.
A Ježíš k přikázání lásky k Bohu přidává:
„Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního jako sám
sebe.“ Láska k Bohu i k člověku k sobě tedy
neoddělitelně patří. Křesťanství je cestou mezi
dvěma extrémy: Prvním pokušením je vnímat
lásku k člověku jen jako prostředek, jak se dostat
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k Bohu, pomáhat druhým jen proto, abych se
dostal do nebe. Druhé pokušení je opačné: chápat
křesťanství jen jako prostředek, jak se dostat
k člověku, myslet si, že křesťanství je tu
především od toho, aby provozovalo charitu,
stavělo hospice a řešilo sociální problémy.
Sv. Filip Neri byl jednou požádán papežem,
aby prověřil, zda se jisté řeholnici opravdu zjevuje
Ježíš a rozmlouvá s ní, jak tvrdila. Filip Neri prý
k ní přišel, posadil se a požádal jí, aby mu zula
boty. Když nazlobeně odmítla, Filip Neri vstal a šel
oznámit papeži, že její zjevení jsou určitě nepravá.
Nelze totiž milovat Boha a opovrhovat člověkem.
Naopak to platí taky.
 Nyní můžete vyznat svou víru, buď vyznáním,
které recitujeme při mši sv. nebo formou otázek a
odpovědí:
 Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele
nebe i země? – všichni: Věřím.
 Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl
ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na
pravici Otcově? – všichni: Věřím.
 Věříte v Ducha svatého, svatou církev
obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení mrtvých a život věčný? – všichni: Věřím.
Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a
z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání,
abychom byli s Kristem spojeni na věky
věků. Amen.
přímluvy:
 Někdo z vás ať přednese přímluvy. Můžete na ně
odpovídat slovy Prosíme tě, vyslyš nás nebo Pane,
smiluj se.
Svými silami nejsme schopni pomoci všem tak,
jak potřebují. Proto se s pokorou modleme za celý
svět a volejme: Pane, smiluj se.
 Prosme naléhavě o zastavení rozšiřující se
pandemie koronaviru v naší zemi.
 Prosme za všechny nemocné a za ty, kdo je
ošetřují, za lidi osamělé v nemocnici a v karanténě.
 Prosme za dobré a rychlé vyřešení současné
vládní krize.
 Prosme za zodpovědný postoj k současné
situaci pro politiky i pro nás pro všechny.
 Prosme za ty, kdo žijí v duchovní bídě, za ty,
kdo mají strach a nevidí smysl svého života, a za
křesťany hlásající evangelium.

 Prosme za ty, jejichž rodina se rozpadla, a za
děti, kterým chybí zázemí domova.
 Prosme za ty, kdo v našem okolí žijí bez víry,
za mladé lidi hledající své místo v životě a za sebe
navzájem.
 Prosme za ty, kdo nám předali víru a učili nás
modlit se, za všechny, kdo nám darovali svoji
lásku, a za naše nejbližší.
 Prosme za věčnou spásu pro naše zemřelé.
 Přidejte i svoje vlastní přímluvy.
Neboť tys naše síla a naše útočiště, tobě náleží
chvála nyní i na věky věků. Amen.
 Můžete se chytit za ruce a společně se pomodlit
Otče náš.
vzbuzení touhy po Eucharistii
 Můžete se pomodlit následující modlitbu. Může ji
předčítat jeden z vás nebo se ji pomodlit všichni
společně:
 Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi pravdivě a
skutečně v Eucharistii přítomen jako Bůh a
člověk. Věříme, že nás miluješ. Prosíme tě, vzbuď
v našich chladných srdcích lásku k tobě. A
protože tě dnes nemůžeme přijmout v Eucharistii,
prosíme tě, přijď k nám aspoň duchovně a učiň si
v nás příbytek. A dej, ať se brzy můžeme sejít
s ostatními při slavení Eucharistie. Pane, zůstaň
s námi a nedopusť, abychom se od tebe odloučili.
Amen.
závěr:
 Proste o požehnání a žehnejte se znamením
kříže:
 Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás
všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Amen.



Dobrořečme Pánu.
Bohu díky, aleluja.

 Můžete zazpívat poslední sloku:
5. V poslední hodině, až přijde čas, / buď se mnou,
Bože můj, buď s každým z nás! / Ať smrt se
promění / ve slavné vzkříšení, / blíž k tobě, Bože
můj, navěky již!
Požehnanou neděli!
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