33. neděle v mezidobí – 15. 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 tři sloky písně Jezu
Kriste štědrý kněže (kancionál č. 519)

1. Jezu Kriste, štědrý kněže / s Otcem, Duchem
jeden Bože, / tvoje štědrost naše zboží. /
Kyrieleison.
2. Ty jsi nyní zde před námi; / pro své muky, svaté
rány / smiluj se, Tvůrce, nad námi. / Kyrieleison.
3. Ty jsi prolil svou krev pro nás, / z věčné smrti
vykoupil nás, / odpustiž nám naše viny. /
Kyrieleison.
 Ten, kdo předsedá, zahájí bohoslužbu:
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 Prosme o odpuštění svých hříchů. A uvědomme si, že nám je Bůh nemůže odpustit pro
naši snahu a obrácení, ale pro Kristovy svaté
rány.
 Po chvíli ticha pokračujte:
 Smiluj se nad námi, Pane – Zhřešili jsme proti
tobě.
 Ukaž nám, Pane, své milosrdenství – a dej
nám svou spásu.
 Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života
věčného. Amen.



Nyní zazpívejte Kyrie:

 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:
Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš
naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou
radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit. 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 (Př 31,10-13.1920.30-31):
Čtení z knihy Přísloví.
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než
perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk
nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu
po všechny dny svého života. Shání vlnu a len,
pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po
kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň
otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi.
Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí
Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku
jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.
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Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.


Někdo ať zazpívá nebo přečte žalm:

 Jiný pak může přečíst druhé čtení (1Sol 5,1-6):
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla
Soluňanům.
Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není
třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž
sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako
zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a
bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako
porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci
uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás
ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece
synové světla a synové dne, noc ani tma nemá
nad vámi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku
jako ostatní,
Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky.

dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil
a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal
dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu,
šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána
ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil
a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který
dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a
řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších
pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval
věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým
pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a
řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě
jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku
dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti
svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.'
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a
řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi
nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem
strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi.
Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl:
`Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím,
kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?
Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já
bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje.
Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset
hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a
bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i
to, co má. A tohoto služebníka, který není
k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a
skřípění zubů.'"
Slyšeli jsme slovo Boží. – Chvála tobě, Kriste.

 Nyní můžete zazpívat další dvě sloky písně:
4. Andělé jdou zpívajíce, / Tvůrci v slávě
klekajíce, / chválu jemu vzdávajíce. / Kyrieleison.
5. Svatá Maří, Boží Máti, / ty nám račiž pomáhati: /
dej nám svého syna znáti. / Kyrieleison.

 Někdo z vás ať přečte evangelium (Mt 25,14-30)
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému
podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který

 Jestli chcete, přečtěte si krátké zamyšlení
k evangeliu:
Dva služebníci hřiven podnikavě využili,
třetí ji zakopal. Dva začali podnikat, což je vždy
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riskantní podnik, člověk může mnoho vydělat,
nebo taky o všechno přijít, třetí služebník chce mít
své jisté.
Jeden kolega kněz se bavil tím, že
vymýšlel svoje pokračování evangelních příběhů.
U tohoto evangelia si vymyslel ještě čtvrtého
služebníka, který taky dostal svých pár hřiven,
snažil se je investovat a rozmnožit, ale podnik
zkrachoval a on o všechno přišel. Pak přichází
s bázní před svého pána a sděluje mu, že nemá
vůbec nic. Pán mu odpoví: „Správně, služebníku
dobrý a věrný, snažil ses, jak to šlo, i tobě mnoho
svěřím.“
Papež František se v podobném smyslu
několikrát vyjádřil, že dává přednost církvi, která
bude zraněná a trochu ušpiněná, protože plní
svoje poslání, než církvi, která by zůstala čistá,
protože se uzavřela sama do sebe.
Občas zkrátka tím, že děláme to, co má
smysl, mnohé riskujeme: Když budu navštěvovat
tuhle nemocnou paní, ubalancuji to natolik, aby
tím netrpěla moje rodina? Když se teď budu půl
hodiny modlit, stihnu ještě vyžehlit prádlo? Když
teď půjdu nakoupit sousedovi, stihnu se pak ještě
pomodlit? Evangelium nás nechce vést k tomu,
abychom se vykašlali na rodinu, na prádlo a na
modlitbu, ale skoro bych řekl, že nám radí jít do
rizika, když je reálný předpoklad, že se to skloubit
dá.
Na skautských táborech jsme hráli
bezpočet bojovek. Princip je vždycky na jedno
brdo: děti v lese nosí lístečky odněkud někam a
vedoucí je honí. Když je vedoucí chytí, odevzdají
lísteček a musí se vrátit na své stanoviště pro jiný.
Smyslem hry ale není být co nejméně chycen, ale
přenést co nejvíce lístečků. Kdo jich nejvíce
pronese, bude se nevíce vystavovat nebezpečí, že
bude uloven. Děti si teoreticky mohou sednout
někam do křoví a radovat se, že je vedoucí ani
jednou nechytli, ale pak prohráli: nepřenesli žádný
lísteček do cíle.
Podobně v křesťanství není smyslem
sednout si někam, kde budu v pohodě, nebudu nic
riskovat a budu se radovat z toho, jak málo mám
hříchů, ale znovu a znovu se pokoušet následovat
Krista, i když to přináší rizika, že neustojím nějaké
pokušení nebo že se budu muset zpovídat z toho,
že jsem si špatně naplánoval svůj čas.
Marek Vácha píše ve své knize
Nevyžádané rady mládeži: Celé desatero není nic
než malá jeskyňka, před kterou je nekonečný
oceán možností. Nezabil jsem, neokradl, výborně,
ale co všechno jsem mohl udělat, co všechno je
v mých silách a schopnostech, a co zůstalo ležet,

nevyzvednuto, nevyužito. Hřích je především to,
že nevyužiji všechny možnosti, které do mě byly
vloženy, že černé perly svého nitra nechám
v truhle duše, že je nikdo neuvidí, že semena
nikdy nevyrostou, poupata nevykvetou, možnosti
se nenaplní. Tohle je hřích, že nechám ležet
všechno dobro ve mně!
A nakonec pro jistotu jedno upozornění:
nejde o to si vypěstovat křesťanskou neurózu,
v níž se pořád obviňuju, co jsem měl stihnout a
nestihl, měl udělat a neudělal. Křesťanství je plné
paradoxů. Na jednu stranu máme rozmnožovat
své hřivny stůj co stůj a vytěžit ze svého času a
svých možností co nejvíc, na druhou stranu
nesmíme nikdy zapomenout na to, že spasitelem
tohoto světa, našich blízkých, naší rodiny, naší
farnosti nejsme my, ale Kristus.
 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.
Bůh je dárce života a všech dobrých darů. Jeho
Syn přišel, aby pomáhal a sloužil. Proto se
můžeme modlit s pevnou nadějí a s důvěrou volat:
Pane, smiluj se.
 Prosme za lidi, kteří mají z Boha strach a
neváží si života, aby změnili smýšlení, radovali se
a byli mu vděčni.
 Prosme za křesťany, aby nehledali falešné
jistoty, ale tvořivě násobili svěřené dary Boží.
 Prosme o ducha jednoty a pokoje pro celé
lidstvo a především pro ty, kdo stojí v čele států a
náboženských společenstev.
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 Prosme za mladé lidi, kteří hledají své místo
v životě, aby rozpoznali své talenty, správně zvolili
povolání a ve službě druhým nacházeli své štěstí.
 Prosme za lidi na okraji společnosti, za
bezdomovce, nezaměstnané, za uprchlíky a za
dělníky z chudých zemí, aby mohli žít důstojným
životem.
 Prosme za ty, kdo ve svých nejbližších nemají
oporu, a za rodiče, kteří se trápí osudem svých
dětí.
 Prosme za nemocné, postižené a nešťastné,
aby i oni přijali svůj těžký život jako dar a nalezli
jeho smysl a naplnění.
 Prosme za končení pandemie, za lékaře,
zdravotní sestry a zdravotní personál zvláště za ty,
kteří jsou přetížení.
 Prosme za ty, které současná situace ohrožuje
ekonomicky, za ty, kdo se bojí, že přijdou o své
živnost a že nebudu mít z čeho uživit své rodiny.
 Prosme o moudrost pro ty, kteří rozhodují o
opatřeních ve společnosti.
 Prosme o věčnou spásu pro naše zemřelé.
 Přidejte i svoje vlastní přímluvy.
Pane, spoléháme na tebe, na tvou lásku a
starostlivost, která se nás ujímá. Tobě buď chvála
na věky věků. Amen.

celý náš život. Věříme v tebe, doufáme v tebe,
milujeme tě. 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.
 na závěr můžete zazpívat tři sloky písně Matko
Boží neslýcháno (kancionál č. 807):
Požehnanou neděli!

 Můžete se chytit za ruce a společně se pomodlit
Otče náš.
 Zazpívejte další dvě sloky písně:
6. Volej každý k Hospodinu, / ať odpustí naši vinu /
a dá nám v ráji odměnu. / Kyrieleison.
7. Otče, Synu, Duchu Svatý, / nedej našim duším
ztráty, / naplň námi kůr nebeský. / Kyrieleison.
8. Půjdem, půjdem, Bůh před námi, / bychom byli
Tvůrci známí, / ať se smiluje nad námi. /
Kyrieleison.
vzbuzení touhy po Eucharistii
 Můžete se pomodlit následující modlitbu. Může ji
předčítat jeden z vás nebo se ji pomodlit všichni
společně:
 Klaníme se ti, Ježíši, a nabízíme ti lítost svých
srdcí, která se utápí ve své nicotě i ve tvé svaté
přítomnosti. Klaníme se ti, který ses rozhodl být
přítomen v Eucharistii, ve svátosti své lásky.
Toužíme tě přijmout v příbytcích svého srdce.
V touze po svatém přijímání tě chceme teď
přijmout svých duchem. Přijď k nám, Ježíši,
abychom my přišli k tobě. Kéž tvá láska zažehne

1. Matko Boží, neslýcháno, / že by někdo
v těžkosti / nadarmo se, svatá Panno, / utíkal k tvé
milosti. / Ó Královno nebeská, / celý svět to
dosvědčuje, / že kdo v tebe důvěřuje, / dobrou
Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš / ve své
lásce přečisté / jeho prosby zajisté.
2. Matko Krista, Matko spásy, / hvězdo naše,
z nebe hleď; / vyslyš našich proseb hlasy, /
světlem svým nás k cíli veď. / Ó Královno
nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v tebe
důvěřuje, / dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš
a vyslyšíš / ve své lásce přečisté / jeho prosby
zajisté.
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3. Jako plavcům v širém moři, / nám též vůdčí
hvězdou buď, / utěš srdce v každém hoři, /
světlem lásky naplň hruď. / Ó Královno nebeská, /
celý svět to dosvědčuje, / že kdo v tebe důvěřuje, /
dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš /
ve své lásce přečisté / jeho prosby zajisté.
Požehnanou neděli!
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