
Domácí bohoslužba – Popeleční středa  

1)Úvod 

Píseň: Úžasná láska, zpěvník Orlice s. 115
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

2) Čteme z Písma svatého
1. čtení  Jl 2,12-18

V hlavní výzvě dnešního textu: „Obraťte se k Hospodinu, svému Bohu“.
Jsou důležité dvě věci: Za prvé: Jaký je Bůh, ke kterému se má Izrael obrátit?
Za druhé: Jak se má k němu obrátit?  Bůh proroka Joela je Bohem živým a
vášnivě  milujícím:  milosrdným,  milostivým,  něžným  a  dobrotivým.  Právě
k takovému  Bohu  je  možné  se  obrátit.   Jak?  „celým  srdcem“,  tj.  celým
životem, celou bytostí a ve společenství celého Božího lidu. 

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v
postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte
se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý
a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí,
nezanechá  po  sobě  požehnání:  obětní  dar  a  úlitbu  pro  Hospodina,
vašeho  Boha?  Na  Siónu  zatrubte  na  polnici,  nařiďte  půst,  svolejte
shromáždění,  svolejte lid,  zasvěťte obec,  sezvěte starce,  shromážděte
děti i kojence; ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice!
Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají:
„Ušetř,  Hospodine, svůj lid,  nevydávej své dědictví v potupu, aby nad
ním nevládli  pohané!“  Proč se má mezi  národy říkat:  „Kdepak je  ten
jejich Bůh?“ Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se
nad svým lidem.

Žalm 51

Notový zápis najdete na: Ps051_10.pdf (sdh.cz)

Odpověď: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
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Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost.
Otevři mé rty, Pane,
aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

2. čtení 2 Kor 5,20-6,2
Důvodem Pavlovy prosby o smíření je hluboká znalost lidského hříchu

a potřeby smíření a zároveň nesmírná jistota, že sám Bůh toto smíření již
daroval a umožnil. Kdy je ten nejvhodnější čas k usmíření? Právě teď.

(Bratři!) Jsme Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez
hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze
něho  byli  spravedliví  u  Boha.  Jako  (Boží)  spolupracovníci  vás  proto
napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: „V
době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je
ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!

píseň: Můj Bože, jsem tak sám a sám, zpěvník Orlice s. 7

Evangelium Mt 6,1-6.16-18
Teprve ten, kdo s Otcem naváže skrytý, osobní, srdečný vztah (kdo má

po Joelovsku „roztržené srdce“) je Otcem obdarovatelný. Jako příklady jsou
uvedeny tři cesty k svobodné otevřenosti: skutky milosrdenství, modlitba a
půst. 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré
skutky  okázale  před  lidmi,  jinak  nemáte  odplatu  u  svého  Otce  v
nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají
pokrytci  v synagogách a na ulicích,  aby je lidé velebili.  Amen, pravím
vám: Ti už svou odplatu dostali.  Když však dáváš almužnu ty, ať neví
tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a
tvůj  Otec,  který  vidí  i  to,  co  je  skryté,  ti  odplatí.  A  když  se  modlíte,
nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na
rozích  ulic,  aby je  lidé viděli.  Amen,  pravím vám: Ti  už  svou odplatu
dostali.  Když  se  však  modlíš  ty,  vejdi  do  své  komůrky,  zavři  dveře  a
modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co
je skryté,  ti  odplatí.  A když se postíte,  nedělejte ztrápený obličej  jako
pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že
se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však
postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se
postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co
je skryté, ti odplatí.

Postní období nám chce pomoci správně si srovnat pořadí hodnot.
Potřebujeme položit  něco správného a dobrého na první místo.  V děsivé
Složenicynově  knize  Souostroví  gulag  kupodivu  nenajdeme  žádnou
beznaděj,  ale  hněv,  vášeň  pro  spravedlnosti  a  vzdorovitou  vůli  přežít.
Existenciální  beznaděj  nevyklíčila  v pekelných  kobkách  koncentrátu
v Osvětimi,  ani  v likvidačních  táborech  Sibiře,  ale  v kavárnách  Paříže,
coffeeshopech Amsterdamu a v luxusních palácích na Berverly Hills. V jedné
knize analyzující společnost se píše, že na západě jde o všechno a na ničem
nezáleží, naproti tomu ve třetím světě nejde nic a záleží na všem. Křesťan
nemá být  odpůrcem života,  ale  dává  mu smysl  tím,  že  nelpí  na  věcech
tohoto světa, ale na první místo dá ve svém srdci Boha. Nakolik se člověk
naučí odklánět se jen od svých zájmů, nakolik se naučí žít pro druhé a pro
Boha, natolik se stane naplněným a získá jeho život smysl.

4) Společně prosíme 
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1. Prosme za katechumeny, aby nalezli odvahu vydat se zcela 
Kristu. 

2. Prosme o zachování svobody v naší zemi a prosme za její 
politické představitele. 

3. Prosme za lidi sužované válkami a nepokoji.

4. Prosme o Boží ochranu svobody vyznání a svědomí ze strany 
států a institucí. 

5. Prosme o Boží pomoc s omezením šířící se epidemie koronaviru
a prosme o ochranu před zmatkem a chaosem. 

6. Prosme za ty mladé lidi, kteří jsou nerozhodní nebo nerozvážní.

7. Prosme o milost Ducha svatého naslouchat a porozumět 
Božímu hlasu v našem srdci.

5) Modlitba Otčenáš

Společně se pomodleme tak, jak nás Pán Ježíš naučil:
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:

P: Pozdravme se pozdravením pokoje. 

 6) Požehnání

Vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do 
života věčného.
Všichni: Amen.
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 P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky. 

 píseň: Čas dlouhý je, zpěvník Orlice s. 87
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