
Domácí bohoslužba – 4. velikonoční 
1) Úvod

píseň: Stále jen, zpěvník Orlice s. 37

 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  Amen.

Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu, připravme svá srdce. 
Litujme svých hříchů. 

Nepřišel jsi, abys nás odsoudil, ale abys odpustil, Pane: smiluj se nad 
námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Raduješ se z každého obráceného hříšníka, Kriste: smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.

Mnoho odpouštíš tomu, kdo mnoho miluje, Pane: smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi.

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.

2) Čteme z Písma svatého

1. čtení Sk 4,8-12

Uzdravení chromého je viditelným důkazem, že Ježíš je živý a mocný –
právě teď. A jeho moc přináší záchranu všem bez rozdílu.

Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Přední mužové v lidu a starší!
Když  se  dnes  musíme  odpovídat  z  dobrého  skutku  na  nemocném
člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský
národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali,
ale kterého Bůh vzkřísil  z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před
vámi zdravý.  On je  ten 'kámen,  který  jste  vy  stavitelé  odhodili,  ale  z
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kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod
nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít
spásy."

Žalm Žl 117 

Notový zápis najdete na: Ps118_07.pdf (sdh.cz)

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Nebo: 
Aleluja.

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá navěky. - 
Lépe je utíkat se k Hospodinu – než důvěřovat v člověka. - Lépe je utíkat 
se k Hospodinu – než důvěřovat v mocné. *

Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel – a stal se mou spásou. - Kámen, který 
stavitelé zavrhli, - stal se kvádrem nárožním. - Hospodinovým řízením se
tak stalo, - je to podivuhodné v našich očích. *

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu! - Žehnáme vám z 
Hospodinova domu. -Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože! - 
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá navěky. *

2. čtení 1 Jan 3,1-2

Autor 1. listu Janova dává svým čtenářům jasně najevo, v čem spočívá
pravá důstojnost křesťana. Jsem Boží děti, které dorůstají do podoby svého
Otce.

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.

píseň: Já bych chtěl mít, zpěvník Orlice s. 79

Evangelium Jan 10,11-18
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Ježíš  ztotožňuje  s  "pastýřem"  a  vykresluje  svůj  vztah  k  "ovcím":  je
ochotný  se  pro  ně  zcela  nasadit,  darovat  jim  život.  Z  tohoto  daru  pak
vyrůstá  vzájemný  vztah  lásky  vyjádřený  slovem  "znát"  (tím  se  v  bibli
vyjadřuje hluboké poznání vedoucí k důvěrnému společenství).

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Kdo  je  najatý  za  mzdu  a  není  pastýř  a  jemuž  ovce  nepatří,  jak  vidí
přicházet  vlka,  opouští  ovce  a  dává se  na útěk,  a  vlk  je  uchvacuje  a
rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý
pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já
znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z
tohoto ovčince.  Také ty  musím přivést  a  uposlechnou mého hlasu a
bude  jen  jedno  stádce,  jen  jeden  pastýř.  Proto  mě  Otec  miluje,  že
dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít,
ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho
přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."

Mussolini prohlásil, že je lepší žít jeden den jako lev než sto dní jako
ovce.  Jenže  ovce  z  evangelia  nejsou zrovna  ty  hloupé,  ale  ty  "důvtipné",
protože  nalezly  cestičku  k  životu.  Vědí,  že  bez  Krista  není  možné  dojít  k
pastvinám skýtajícím potravu.

Být ovcí nám není úplně vrozené: chtěli bychom být spíše lvy, kteří se
prosadí silným hlasem a vlastní silou, "uloví potravu". Lev poslouchá svůj
silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá pouze na svou rychlost,
hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu dát, přesněji nechává se k pastvině
vést.  A kdo je ovcí  "v duchu evangelia",  je obezřetný, protože se nechává
obdarovat,  dovést  k  "travnatým  nivám"  (Ž  23,2).  Takový  nebude  mít
nedostatek.
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k pastvinám "stádo" anonymních ovcí.
Každého volá jménem, každého jinak, zcela osobně – tím nejvlastnějším a
nejdůvěrnějším jménem. Toto osobní volání prozrazuje, že má s každým z
nás jedinečný vztah. Ví o tom, kde se každý z nás nachází – a vábí, přitahuje
k sobě "provázky lidské něžnosti, provázky milování" (Oz 11,4).

3) Společně prosíme 

1. Prosme za představené světových náboženství
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2. Prosme za všechny, kdo usilují o mír

3. Prosme za týrané a zanedbané děti

4. Prosme za ty, kdo v našem okolí žijí bez víry

5. Prosme za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životu

6. Prosme za ženy očekávající narození dítěte

7. Prosme za těžce nemocné a trvale postižené

8. Prosme za všechny, kteří pochybují o Boží moci a bojí se o Boha opřít

9. Prosme o nalezení kvalitních a zdatných politiků a vytvoření politické 
kultury v naší zemi

10. Prosme za představitele státní moci, aby se zasadili za urychlenou 
distribuci vakcín a jejich spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími 
zeměmi

11. Prosme za lidi, na jejichž psychiku dolehly důsledky pandemie

12. Prosme o dobré počasí pro zemědělství a pro dobrou úrodu

4) Modlitba Otčenáš

Prosme za příchod Božího království, jak to Ježíš naučil své učedníky:
Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

 Pokoj Kristův ať zůstává s námi. AMEN.

4) Požehnání

 Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás 
do věčného života. 

P: Dobrořečme Pánu. Aleluja, aleluja
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Všichni: Bohu díky. Aleluja, aleluja

píseň: Díky tomu znamení, zpěvník Orlice s. 117
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