Památka věrných zemřelých – 2. 11. 2020
Rodinná bohoslužba
 Vytvořte si prostředí vhodné
pro modlitbu. Vystavte si kříž.
Pod něj můžete umístit fotografie
svých zemřelých nebo alespoň
na lístečky napsat jejich jména.
Před nimi můžete zapálit svíčku,
dát do vázy květinu atd.
 Než začnete bohoslužbu,
dejte si chvilku, kdy na ně budete vzpomínat,
vyprávějte o nich těm, kdo už je nezažili, uvědomte si,
za co jste jim vděční atd.
 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.

provinili vůči našim zemřelým. A můžeme i
jménem našich zemřelých prosit za odpuštění
jejich vin.
 Po chvíli ticha pokračujte:
 Smiluj se nad námi, Pane. – všichni: Zhřešili
jsme proti tobě
 Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. –
všichni: A dej nám svou spásu.
 Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.

 Ten, kdo předsedá bohoslužbě, pokračuje
modlitbou:
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby
za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši
naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých,
vstaneme k věčnému životu i my a že se u tebe
znovu shledáme. 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 (Řím 8,31b-35.37-39):


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.
 Při této rodinné bohoslužbě se máme modlit
za zemřelé nám blízké i za ty neznámé, třeba i za
ty, na které už nikdo nevzpomíná. Na začátku
bohoslužby bývá zvykem prosit Boha za
odpuštění našich hříchů. Dnes k tomu můžeme
přidat i prosbu za odpuštění toho, čím jsme se

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani
vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za
všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno
ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím
vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo
odsoudí?
Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých
vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!
Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad
soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo
hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v
tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si
nás zamiloval.
A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani
andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic
budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka,
a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit
od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.


Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:
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 Nyní můžete zazpívat další sloku 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.

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Jan 19,1718.25-30)
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka,
hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě
dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše
uprostřed.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná
jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten
učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je
tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá
matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal
k sobě.
Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno
dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit
Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy
na yzop houbu naplněnou octem a podali mu ji
k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno
je!“ Pak sklonil hlavu a skonal.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:

Když v roce 2011 zemřel Otto von
Habsburg, mnohé zaujal obřad, který se tradičně
pojí s pohřbem tohoto šlechtického rodu.
Když smuteční průvod dojde k hrobce ve
vídeňském kapucínském kostele, jsou dveře
zavřeny. Obřadník na ně zaklepe a zpoza nich se
ozve otázka: „Kdo se dožaduje vstupu?“ Obřadník
přečte všechny šlechtické tituly zemřelého.
Odpověď zni: „My ho neznáme!“
Na dveře je opět zaklepáno v druhém
pokusu a když se znovu ozve stejná otázka „Kdo
se dožaduje vstupu?“ se vyjmenují životní zásluhy
dotyčného. Opět zazní: „My ho neznáme!“
Vše se tedy opakuje ještě potřetí. „Kdo se
dožaduje vstupu?“ Obřadník odpoví: „Smrtelný
hříšný člověk.“ Dveře hrobky se otevírají a rakev
může být vnesena dovnitř.
A můžeme si představit, že před dveřmi
kostela zůstávají jako nepotřebné haraburdí na
hromadě naházené tituly a zásluhy, které už
nikoho nezajímají, protože před Boha může člověk
vstoupit jen s prázdnýma rukama, jako ten, kdo
nemá nic a od Boha očekává všechno. U Boha
může spočinout ten, kdo nechal propasti svého
srdce naplnit Bohem.
Kdo ví, co způsobí naše modlitby za
zemřelé? Možná to, že konečně budou schopni
odhodit to, čím se za života nechali spoutat, a
konečně do tohoto prázdného prostoru budou
schopni přijmout Boha.
přímluvy:
 Někdo z vás ať přednese přímluvy. Můžete na ně
odpovídat slovy: Prosíme tě, vyslyš nás nebo Pane,
smiluj se.
Hospodin není Bohem mrtvých, ale živých.
Obraťme se teď k němu a s důvěrou ho prosme
nejen za zemřelé, ale i za sebe a za celý svět.
 Posiluj, Bože, naději všech, kdo vyznávají
jméno tvého Syna.
 Potěš slovem evangelia lidi, kteří jsou
zkroušeni faktem smrti a neznají naději na věčný
život.
 Pokoř ty, kdo ve světě zasévají nenávist a
rozpoutávají války, a zbav moci každého, kdo své
zájmy prosazuje zabíjením.
 Daruj všem zemřelým plnost života ve svém
království.
 Přijmi k sobě naše příbuzné a přátele, kteří šli
s námi cestou života.
 Daruj věčný život našim dobrodincům, kterým
jsme zavázáni vděčností.
 Přijmi do své slávy ty, od kterých jsme se učili
a v jejichž práci pokračujeme.
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 Smiluj se nad zemřelými, kteří nikdy o tobě a
tvé spáse neslyšeli.
 Zahrň svou láskou ty zemřelé, na které již
nikdo nevzpomíná.
 Smiluj se nad těmi, kdo zemřeli bez smíření s
lidmi i s tebou.
 Podepři ty, kdo jsou blízko smrti, a zastaň se
těch, kdo umírají bez naděje.
 Potěš ty, kdo jsou zarmouceni smrtí svých
blízkých.
 Pamatuj na ty, kdo patřili do našeho farního
společenství a překročili práh smrti v tomto roce.
 Všem lidem dej prožít šťastný život a každému
dej podíl na věčné spáse.
 Předložte Bohu i jména svých zemřelých.
Nebeský Otče, vyslyš prosby přednesené ve
jménu tvého milovaného Syna, který rozlomil
pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. On s
tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky
věků. Amen.
 Můžete se chytit za ruce a společně se pomodlit
Otče náš.
litanie za zemřelé
 Nyní se můžete pomodlit litanie za zemřelé:
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad nimi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad nimi.
Bože Duchu Svatý, - smiluj se nad nimi.
Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad nimi.
Svatá Maria, Matko Boží, - oroduj za ně.
Matko milosrdenství, - oroduj za ně.
Matko církve,
Útočiště hříšníků,
Útěcho zarmoucených,
Všichni svatí andělé a archandělé, - orodujte za ně.
Všechny sbory nebeských duchů,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Všichni svatí apoštolové a evangelisté,
Všichni svatí mučedníci,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Všichni svatí učitelé církve,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mniši a poustevníci,
Všechny svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď, - odpusť jim, Pane.
Milostiv jim buď, - vysvoboď je, Pane.
Od každé viny a trestu - vysvoboď je, Pane.
Od bolestného toužení po tobě
Pro své vtělení
Pro své narození
Pro svůj křest a svatý půst
Pro svou dokonalou poslušnost
Pro svou nekonečnou láskou
Pro svou smrtelnou úzkost
Pro svůj krvavý pot
Pro své bolestné bičování
Pro svou trnovou korunu
Pro svůj těžký kříž
Pro svou bolestiplnou křížovou cestu
Pro své ukřižování
Pro svou bolestnou opuštěnost
Pro svou přehořkou smrt
Pro své svaté rány
Pro bolesti své svaté Matky
Pro své slavné zmrtvýchvstání
Pro své podivuhodné nanebevstoupení
Pro seslání Ducha Svatého
My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Prokaž všem duším v očistci své milosrdenství
Odpusť jim všechny jejich viny
Vysvoboď je svou drahocennou krví z očistce
Smiluj se nad těmi, na které nikdo nevzpomíná
Vysvoboď všechny, za jejichž hříchy jsme
spoluvinní
Odpusť a vysvoboď všechny, kdo se provinili
proti nám
Daruj svou věčnou spásu obětem neštěstí,
katastrof a válek
Dopřej jim všem vzkříšení ke slávě
Dopřej nám, abychom spolu se svými zemřelými
rodiči, příbuznými, přáteli a dobrodinci nalezli
u tebe věčný domov
Daruj všem zemřelým svůj pokoj
Přiveď je k patření na svou tvář
Povolej je k hostině věčného života
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim
odpočinutí věčné.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim
odpočinutí věčné.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - dej jim
odpočinutí věčné.
Odpočinutí věčné dej našim zemřelým, Pane. – a
světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji. – Amen.
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Modleme se:
Bože, Stvořiteli, Pane živých i mrtvých, tys stvořil
člověka k svému obrazu a ve své nekonečné lásce
jsi ho přijal za své dítě. Když v pokušení upadl do
hříchu, smrtí svého Syna na kříži jsi ho pozdvihl.
Od Kristova vzkříšení už naše smrt není
beznadějným zánikem. Pevně věříme, že my, kteří
jsme byli křtem pohřbeni do smrti tvého Syna,
budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
Pokorně tě prosíme za ty, kdo už ukončili svoji
životní pouť a překročili bránu smrti. Ať je tvé
velké milosrdenství vysvobodí z očistce. Vezmi je
do království, kde už není pláč, ani zármutek, ani
bolest, ale věčná radost. A nás, kteří nyní
vzpomínáme na naše zemřelé, milosrdný Bože,
veď cestou spravedlivého života a posiluj nás
svou milostí, abychom žili podle víry. A když se
přiblíží poslední hodina našeho života, dej,
abychom ve tvém Synu nalezli milosrdného
soudce, který s tebou žije a kraluje na věky věků.
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 dvě sloky:
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.
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!
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