32. neděle v mezidobí – 8. 11. 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
Buďte bdělí (kancionál č. 519)

1. Buďte bdělí, Ježíš praví, / šťastný ten, kdo bdí, /
příklad panen prozíravých, / ať vás povzbudí. /
Připravme i my své lampy, / bije hodina, / k bdění
lásky procitněme, / slavnost začíná.
2. Kdo má olej do zásoby, / nemusí se bát, / Ježíš
umí svými slovy / plamen rozdmýchat. / On mi
stále má co říci, / a já prosím jen: / Neuhas knot
doutnající, / než noc přejde v den.
 Ten, kdo předsedá, zahájí bohoslužbu:
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 Jsme před Bohem, který je milosrdný otec
přijímající marnotratného syna. Rozhodněme se
tedy i my odejít z chlívů, ve kterých jsme skončili,
a vrátit se domů, k Otci.
 Po chvíli ticha pokračujte:
 Ty jsi cesta, která vede k Otci, Pane: smiluj
se nad námi. – všichni: Pane, smiluj se nad námi.
 Ty jsi pravda, která osvěcuje, Kriste: smiluj
se nad námi. – všichni: Kriste, smiluj se nad námi.
 Ty jsi život, ze kterého náš život vyvěrá,
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 a milosrdný Bože, dej nám sílu
překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať
ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek
svobodně sloužit. 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 (Mdr 6,12-16):
Čtení z knihy Moudrosti.
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji
milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají.
Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim
první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji,
jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je
svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je
bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo
jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a
při každé myšlence jim vychází vstříc.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.


Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:

odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.
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nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel,
začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed
noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu
naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si
upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte
nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale
prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by
pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k
prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly
nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním
na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i
ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!'
On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám:
Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani
hodinu.“
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.

 Jiný pak může přečíst druhé čtení (1Sol 4,13-18):
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla
Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o
těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak
jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme,
že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s
Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve
spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o
tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu
Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až
totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a
Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed
vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří
zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi
uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A
pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se
proto navzájem těmito slovy.
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.
 Nyní můžete zazpívat zpěv před evangeliem:
Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť Syn
člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Aleluja

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Mt 25,1-13)
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám,
které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět
z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé
vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
prozíravé si však vzaly s lampami také do

 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:
V srdci nám kdysi zahořela rozžatá lampa. Náš
úkol je čekat na Ženicha, až konečně přijde. Na
začátku našeho hledání víry byla vykřesána jiskra
a lampa zapálena. Je samozřejmé, že na začátku
bezproblémově hoří. Evangelium ale chce varovat,
že noc bude dlouhá, Ženich si dává načas a je
možné, že olej dohoří. A vůbec: hoří lampa mého
srdce i teď, když už putuji všedností? A bude
hořet, až už opravdu Ženich přijde?
Francouzský trapista otec Jeroným píše:
„Není těžké říci: „Miluji tě.“ Obtíže vyvstanou,
jakmile dodáte: „navždy“. Neboť „navždy“ trvá
dlouho. Dokud je člověk milovanou bytostí
okouzlen a plný svěžích dojmů, nestojí ho věrnost
žádnou námahu. Aby však postupem času
okouzlení neminulo, měl by být ten, kdo miluje,
schopen své okouzlení znovu probouzet. To, co
pro vás bylo přitažlivé včera, si přece zaslouží,
aby vás přitahovalo i dnes.“
Prorok Ozeáš: „Co mám s tebou dělat,
Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše
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zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která
hned po ránu mizí.“ (Oz 6,4)
Jednou z tváří lásky k Bohu je věrnost.
Pokračovat, i když to zrovna tak necítím. Modlit se
ne proto, že by se mi strašně chtělo, ale proto, že
se vždycky ve čtvrt na sedm modlím. Číst bibli ne
proto, že by se mi chtělo, ale proto, že jí vždycky v
půl deváté čtu. Scházet se na nedělní rodinné
bohoslužbě ne proto, že by se nám všem do
jednoho chtělo, ale proto, že jsme se tak rozhodli
a že jsme uvážili, že je to tak dobře.
Na skautských táborech se děti vždy těší na
svou první noční hlídku, protože to má pro ně
nádech něčeho romantického a dobrodružného.
Pak se ale čas neskonale vleče. Najednou není nic
romantického na tom, že člověk mrzne, zírá do
petrolejky a počítá minuty. Občas jsme pak museli
řešit kauzy, kdy byly hodiny ráno záhadně
posunuty o půl hodiny dopředu. A přesto se noční
hlídky na táborech neruší, i když prakticky nejsou
skoro k ničemu. Nesou ani tak kvůli hlídání tábora,
ale kvůli tomu, že děti učí ovládání, překonání
sebe sama a odvaze.
Zrovna tak se při čekání na Ženicha čas
neskonale vleče. Není nic povznášejícího na tom
každý den si udělat čas na modlitbu, i tehdy, když
člověk bojuje s roztržitostí, únavou a vyprahlostí.
Ale učí nás tomu, abychom chtěli samotného
Boha, ne dárečky hezkých pocitů při modlitbě.
Abychom se modlili kvůli němu, ne kvůli tomu, co
si z modlitby odneseme. Aby nám šlo o Ženicha,
ne o zákusky, které se budou podávat na svatební
hostině.
Kéž by tedy naše lampy vydržely hořet celou
noc!
 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: Pane, smiluj se.
V bdělosti očekávat Pánův příchod jistě
neznamená nevšímat si potřeb našich bližních a
našeho světa. Proto prosme a volejme: Pane,
smiluj se.
 Prosme za ukončení pandemie, za nemocné,
za osamělé v karanténě, za umírající a zemřelé.
 Prosme za lékaře, zdravotní sestry a zdravotní
personál zvláště za ty, kteří jsou přetížení.
 Prosme za ty, které současná situace ohrožuje
ekonomicky.
 Prosme o moudrost pro ty, kteří rozhodují o
opatřeních ve společnosti.
 Prosme za naše sestry a bratry, kterým víra
přináší pronásledování a pohanění.
 Prosme za lidi, kteří nedbají o svůj duchovní
život.
 Prosme o vítězství dobra, spravedlnosti,
ohleduplnosti a vzájemné úcty v tomto světě.
 Prosme za ty nejnepatrnější, nejchudší a
nejzranitelnější z lidí.
 Prosme za ty, kdo trpí pocitem, že jsou
druhým na obtíž.
 Prosme za ty, kdo přišli o práci, o hmotné i
lidské zázemí.
 Prosme za ty, s nimiž se denně setkáváme, za
naše rodiny a za celé naše město.
 Prosme za umírající a za ty, kdo nás předešli
ve smrt.
 Přidejte i svoje vlastní přímluvy.
Pane, smiluj se a vyslyš naše prosby, vždyť tvá je
síla i sláva nyní i na věky věků. Amen.
 Můžete se chytit za ruce a společně se pomodlit
Otče náš.
 Zazpívejte další dvě sloky písně:
4. Bohatý stůl plný darů / prostřels dětem svým; /
šťastný, koho k hodům lásky / pozve Boží Syn. /
Vyjděte vstříc Ženichovi! / nocí volá hlas. / Přistup,
komu plamen hoří, / vzdal se, komu zhas.
5. Všude tam, kde trpí, strádá / nemocný náš
svět, / dej ať donesem tě, Pane, / jako lék a chléb. /
Ty jsi řekl: Podle lásky / svět vás rozpozná; /
pomoz církvi putující, / církvi vítězná.
vzbuzení touhy po Eucharistii
 Můžete se pomodlit následující modlitbu. Může ji
předčítat jeden z vás nebo se ji pomodlit všichni
společně:
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 Pane Ježíši Kriste, ty si ustanovil svátost
svého Těla a Krve, abys nás živil na naší cestě
k Otci. Smiluj se nad námi, když v tomto čase
nemůžeme Eucharistii ve společenství slavit. Vlož
nám do srdce velkou touhu po této svátosti a dej
nám ty milosti, které bychom mohli přijmout,
kdybychom mohli být na mši svaté a mohli
přijmout Eucharistii. Ty žiješ a vládneš 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 sloku:
6. Na své bratry zadlužené, / Kriste, pohlédni, /
v knize života až přečteš / stranu poslední. / Maran
atha, v plné slávě / sestup, Pane, již, / tvorstvo
sténá nedočkavě, / až je obnovíš.:
Požehnanou neděli!
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