Slavnost Všech svatých – 1. 11. 2020
Rodinná bohoslužba
 Vytvořte si prostředí vhodné pro modlitbu.
Vystavte si kříž nebo ikonu (pokud máte barevnou
tiskárnu, můžete si vytisknout ikonu všech svatých,
která je na poslední stránce), 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 tři sloky písně
Všichni Boží vyvolení (kancionál č. 840) nebo Kolik
svatých zdobí nebe (kancionál č. 841)

1. Všichni Boží vyvolení, plesejte, / že jste v nebi
oslavení, zpívejte / milému Ježíši, / dobrému
Ježíši, / sladkému Ježíši.
2. Máte proč z té duše chválu hlásati, / máte zač
i vroucí díky vzdávati / milému Ježíši, / dobrému
Ježíši, / sladkému Ježíši.
3. Že jste šťastně pokušení zdolali, / bylo tím, že
v nesnázi jste volali / k milému Ježíši, / dobrému
Ježíši, / sladkému Ježíši.
 Ten, kdo předsedá, zahájí bohoslužbu:
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 Máme slavnost Všech svatých: těch, kteří už
jsou v Boží náruči, známých i neznámých,
svatořečených i nesvatořečených. Uvěřme, že i
my jsme povoláni ke svatosti. Prosme za
odpuštění toho, kde jsme rozhodovali své štěstí
hledat mimo Boha.


Po chvíli ticha pokračujte:



Pozval jsi nás, abychom tě následovali,
Pane: smiluj se nad námi. – všichni: Pane, smiluj

se nad námi.
 Řekl jsi: Buďte dokonalí, jako je dokonalý
váš Otec, Kriste: smiluj se nad námi. – všichni:
Kriste, smiluj se nad námi.
 Máme být dědici Božími a tvými spoludědici, Pane: smiluj se nad námi. – všichni:
Pane, smiluj se nad námi.
 Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.

 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, tvoji svatí jsou pro nás
příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě;
při dnešní slavnosti si je všechny společně
připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme:
vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej
všechno, co potřebujeme k jejich následování.
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 (Zj 7,2-4.9-14):
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce
vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého
Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly,
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kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte
zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A
uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto
čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského
lidu.
Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který
by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů,
plemen a jazyků; stáli před trůnem a před
Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami
v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou
záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na
trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli
okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář
před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen.
Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla
přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“
Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se
mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud
přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“
Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého
soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově
krvi.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.


Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:

 Jiný pak může přečíst druhé čtení (1Jan 3,1-3):
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám
Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími
dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná,
že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti.

Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že
až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho
budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto
naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Nyní můžete zazpívat další tři sloky písně:
4. Že jste Boží vůli vzorně plnili, / bylo tím, že za
pomoc jste prosili / milého Ježíše, / dobrého
Ježíše, / sladkého Ježíše.
5. Že jste vyšli z toho světa bez viny, / za to
vroucně děkovat jste povinni / milému Ježíši, /
dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.
6. Že teď v ráji přebýváte v radosti, / i to všechno
máte z pouhé milosti / milého Ježíše, / dobrého
Ježíše, / sladkého Ježíše.

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Mt 5,1-12a)
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a
jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Otevřel ústa a učil je:
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť
oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni
dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační
a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou
nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci
pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit,
pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou
špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi
velkou odměnu.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.
 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:
Matoušova blahoslavenství známe jistě
skoro zpaměti. Pokud ale byly vybrány, aby
zazněly při slavnosti Všech svatých, máme je
zřejmě v tento den číst jako text, který nám má co
říct o tom, co znamená být svatým.
Nám, katolickým čtenářům životopisů
světců, se zřejmě nevyhne pokušení pohlížet na
svaté jako na nedostižné vzory, kteří vždycky a ve
všem vynikají od základní školy až po zbožnou
smrt a jejichž život se hemží zázraky. Vyskytnou
se tak tři exempláře za jedno století a jsou za svůj
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bezchybný život odměněni oficiálním svatořečením. Nutně nám pak z toho plyne, že svatost je
záležitostí duchovních hrdinů, tedy nic pro naše
obyčejné životy. Zkusme přesto vzít vážně, že
svatost je povolání pro všechny, že pokud náš
život nevyústí v Božím náručí, tak opravdu nestojí
za to, aby byl žit. A takto se podívejme na text
evangelia.
Na první pohled zaujme, že jsou v něm
blahoslaveni lidé, kteří trpí nějakým vnitřním
nedostatkem. Blahoslavení jsou chudí v duchu,
plačící, lačnící po spravedlnosti, pronásledovaní.
Jistě, samotný pocit nenaplněnosti není něčím, co
nutně musí vést k Bohu, může také vyústit v uzavřenosti, sebelítosti či hledání náhradních
laciných řešení. Přesto však ti, o nichž
blahoslavenství mluví, jsou lidé, kteří mají od
Boha co očekávat. Jejich prázdnota je příležitostí
hledat to, co jim schází, v Bohu.
Evangelium tedy nemluví o svatosti
dokonalých, ale zraněných. Snad právě naše
nezacelené rány a nenaplněné touhy srdce jsou
tím, co může křičet po Bohu, neustále připomínat,
jak ho potřebujeme. A možná i paradoxně naše
hříchy se mohou stát - řečeno slovy velikonočního
exultetu - „šťastnou vinou, pro kterou přišel
vykupitel tak vznešený a veliký“.
Benedikt XVI. má ve své knize Ježíš
Nazaretský zajímavou poznámku o blahoslavenstvích. Je možné, že v nich Ježíš mluví na
prvním místě sám o sobě. On sám je plačící
(plakal v Getsemanech), tichý (šel křížovou cestou
jako beránek vedený na porážku), je první, kdo
lační po spravedlnosti, je milosrdný, čistý srdcem,
tvůrce pokoje, pronásledovaný pro spravedlnost.
A až v druhém plánu je řečeno, že ti, kdo snáší
něco podobného, mohou být blahoslavení, jestliže
je to připodobňuje jejich Pánu. Svatost by pak
spíše než o osobní dokonalosti byla o podobnosti
s Ježíšem. Poté, co se Bůh vtělil, už nejen těší
plačící, ale sám pláče spolu s nimi, vtělený Bůh
nejen sytí hlad po spravedlnosti, ale také po ní
hladoví, nejen pomáhá trpícím, ale spolu s nimi i
trpí. Rány a bolesti jsou místem, kde se člověk
může setkat s ranami Kristovými. Svatý není ten,
kdo v srdci nenese žádné rány, ale kdo se v nich
umí dotknout ran Kristových.
 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.
Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se
všemi spravedlivými od počátku světa prosme
všemohoucího Boha:
 Dej, Bože, i dnes církvi proroky, kteří pomohou hledat pravdu a chápat znamení času.
 A dej nám také duchovní učitele, kteří budou
přesvědčivě hlásat tvé slovo.
 Chraň křesťany před novým rozdělením a
žehnej ekumenickým snahám.
 Mladým lidem pomoz najít přátele, kteří jim
budou vzorem poctivého života a pevného
charakteru.
 Posilni ty, kdo prokazují milosrdenství a usilují
o pokoj, chraň ty, kdo se nenechají svést zlými
úmysly, a dej jim vytrvalost v dobrém.
 Pomoz nám ujímat se chudých a zarmoucených, zastávat se slabých, ukřivděných a
ponižovaných a chránit pronásledované.
 Ujmi se těch, kdo cítí vinu a potřebují obrácení
a odpuštění.
 Žehnej snahám těch, kdo usilují o zastavení
pandemie.
 Smiluj se nad nemocnými a za ty, kdo je
ošetřují, za lidi osamělé v nemocnici a v karanténě.
 Ujmi se těch, které současná situace ohrožuje
ekonomicky.
 Pomáhej těm, kdo se připravují na křest.
 Smiluj se nad těmi, kdo ztratili milovaného
člověka a potěš je nadějí na věčný život.
 Našim zemřelým dej podíl ve svém království a
nám pomoz zachovat křesťanskou svatost a
důstojnost.
 Přidejte i svoje vlastní přímluvy.
O toto všechno tě prosíme, Bože, Dárce všech
darů, skrze tvého Syna, jenž je naším jediným
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Prostředníkem u tebe a dárcem svatosti. Skrze
něho tě chválíme v jednotě svatého a životodárného Ducha nyní i vždycky 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.
litanie ke všem svatým
 Jestli chcete, můžete se teď pomodlit litanie ke
všem svatým:
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene, oroduj za nás.
Svatá Maří Magdaléno, oroduj za nás.
Svatý Štěpáne, oroduj za nás.
Svatý Ignáci z Antiochie, oroduj za nás.
Svatý Vavřinče, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatý Řehoři, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatý Athanasie, oroduj za nás.
Svatý Bazile, oroduj za nás.
Svatý Martine, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.

Svatý Jene Maria Vianneyi, oroduj za nás.
Svatá Hedviko, oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Svatá Brigito Švédská, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od smrti věčné
Svým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha svatého
I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost
ve svatém povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat v Tvé službě,
Ježíši, Synu Boha živého,
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Modleme se:
Bože, ty víš, jak jsme slabí a bezmocní; dej nám
sílu, abychom tě milovali, jako tě milovali
tvoji svatí. Prosíme o to skrze Krista, našeho
Pána. 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:
7. I my hříšní podle vašich příkladů / na svých
cestách jdeme prosit o radu / milého Ježíše, /
dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.
8. Vy pak za nás račte Boha žádati, / abychom též
byli jednou přijati / k milému Ježíši, / dobrému
Ježíši, / sladkému Ježíši.
Požehnanou neděli!
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