
1 
 

Domácí nedělní bohoslužba – slavnost Matky Boží 
1) Úvod  

Píseň: Pojďte všichni k jesličkám, Zpěvník Orlice s. 18 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Připravme se na slavení bohoslužby: 

P: Smiluj se nad námi, Pane. 

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. 

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 

Ostatní: A dej nám svou spásu. 

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do 

života věčného. 

Všichni: Amen. 

Pane, smiluj se: Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se: Kriste, smiluj se. 

 Pane, smiluj se: Pane, smiluj se.  

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  Nm 6,22-27 

Hlavní obsah textu se dá shrnout do slova "požehnání": tento pojem vyjadřuje, že 

Bůh je dobrotivý vůči svému národu, chrání jej, zahrnuje svou přízní (Ž 4,7; 31,17). S 

pojmem požehnání velmi úzce souvisí obrat "obrátit tvář", resp. "ukázat jasnou tvář". 

Tyto obraty se v semitském světě používaly k vyjádření příznivého přijetí u krále. Proto 

"vidět Boží tvář" znamená přijmout jeho "pokoj a spásu" (="šálóm" - tento výraz 

znamená plnost Božích darů) i jeho ochranu. On je totiž Bohem blízkým, který je pro 

člověka. 

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat 

izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať 

tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě 

svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim 

požehnám." 

Žalm 66 

Notový zápis najdete na: Ps067_04.pdf (sdh.cz) 

Odpověď: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps067_04.pdf
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Bože, buď milostiv a žehnej nám, - ukaž nám svou jasnou tvář, - kéž se pozná na 

zemi, jak jednáš, - kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. * 

Nechť se lidé radují a jásají, - že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. * 

Ať tě, Bože, velebí národy, - ať tě velebí kdekterý národ! - Kéž nám Bůh žehná, - ať ho 

ctí všechny končiny země! * 

2. čtení  Gal 4,4-7 

Galaťané, obyvatelé střední části Malé Asie, byli po přijetí evangelia ovlivněni 

některými křesťany, kteří tvrdili, že podmínkou spásy je dodržování předpisů Mojžíšova 

zákona, zvláště obřízky. Pavel energicky potírá tuto nauku a důrazně předkládá 

evangelium, které přináší svobodu od otroctví zákona. Tato svoboda znamená dar 

synovství v Duchu. Díky tomuto daru člověk nemusí žít před Bohem jako otrok, ale ve 

svobodě a bezmezné důvěře dítěte, které může volat "Abba, tatínku". 

Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, 

narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli 

přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 

Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic 

skrze Boha. 

Píseň: Duše má velebí Pána, zpěvník Orlice s. 129 

evangelium Lk 2,16-21 

Evangelista poznamenává, že Maria uchovává tyto události ve svém srdci a 

přemítá o jejich významu: to je ten správný postoj, který přísluší pravým věřícím. 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v 

jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo 

to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala 

v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, 

co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být 

obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně. 

„… dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.“ 

(Lk 2,21) 

Začínáme nový rok. Všední dny, život v práci a starostech, to je místo, na kterém 

se před Bohem uskutečňuje naše spása. A proto máme všechny důvody k tomu, 

abychom i tento rok započali ve jménu Božím. Započněme tedy znovu "ve jménu 

Božím", pokračujme dále, čestně a s radostnou myslí! Čas kvapí. Můžeme být zoufalí 

nebo plni žalu, když si na Silvestra uvědomíme, že opět neodvolatelně uplynula část 

našeho pozemského života. Avšak čas kvapí vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv 

minulosti a zániku. A proto: ve jménu Božím! 

Tak jako se podle zvyku píše o svátku Tří králů na dveře K+M+B, napišme nade 

dveře nového roku Boží jméno, jméno Boha, ve kterém je naše pomoc – jméno Ježíš. 

Ježíš znamená: Jahve pomáhá.  
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Jahve bylo vlastní jméno Boha lidu úmluvy Starého zákona. Příčinou toho, že 

Bohu je možno dát nějaké jméno, je to, že Bůh sám se v dějinách svého vlastního 

jednání a promlouvání dal poznat. To proto, abychom z toho, jak jedná, zjistili, jakým 

chce k nám opravdu být. Všechny zkušenosti, které člověk učinil s živým Bohem na 

základě jeho jednání vůči nám, shrnuje do "jména" svého Boha. Jen vlastní jméno – 

nikdy pouhý abstraktní pojem – obsáhne plný, nečleněný a neodvoditelný celek toho, co 

je možno zakusit od živé osoby při trvalém styku s ní. 

A vlastní jméno Ježíš nám říká, jakým tento "Jahve" chtěl být vůči nám: blízkým, 

milujícím, pomáhajícím, až do konce věrným. V Ježíši a od Ježíše víme, čím je pro nás 

Bůh. Jinak nikoliv. Je Slovo Otce, ve kterém jako Slovu smilování se sám Bůh sděluje 

světu. A když proto chceme říci, kdo je náš Bůh, musíme říci "Ježíš". Kdybychom toto 

jméno zapomněli, ztratil by se nám Bůh do temné dálky a nepochopitelnosti. My 

křesťané ale známe definitivní Boží jméno: Ježíš. Neboť to je jméno, které obdrželo dítě, 

které je Bůh a věčné mládí světa, které je člověk, a tak věčná podoba Boží.  

Dejme i nadcházejícímu novému roku toto jméno! Poznamenejme se na čele, v 

duchu a v srdci křížem tohoto Ježíše! Směle řekněme: "Naše pomoc je ve jménu Pána!" 

A pak s odvahou překročme práh nového roku. Když jeho jméno nad tímto rokem září, 

stane se i nejtemnější hodina hodinou roku Pána a jeho spásy. (Karl Rahner) 

3) Vyznání víry 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho 

viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného 

Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 

pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze 

něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.  Skrze 

Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za 

dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé 

a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který 

z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy 

proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden 

křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. 

Amen. 

4) Společně prosíme  

1. Prosme, aby nám tyto Vánoce umožnily znovu objevit bratrské svazky, kde je Bůh 

„rodičem“, základem a silou našeho bratrství. 

2. Prosme o Boží ochranu před ohrožením světového míru zbraněmi hromadného 

ničení či jakoukoli válkou. 

3. Prosme o řešení bídy rodin, které žijí pod hranicí chudoby. 

4. Prosme o dar lásky a vzájemné úcty pro manžele, zvláště pro ty, kteří procházejí 

krizí. 
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5. Prosme o ochranu dětí a dospívajících mladých lidí. 

6. Prosme za staré lidi, kteří potřebují pomoc, trpělivost a lásku. 

7. Prosme o dar spásy pro zemřelé rodiče a členy rodiny. 

5) Modlitba Otčenáš 

P: Když jsme byli pokřtěni, přijali jsme Ducha synovství, ve kterém smíme Boha 

nazývat Otcem, proto se nyní s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš: 

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: 

Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích a polopravdách,  

abyste mohli žít na hlubině svého srdce. 

Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste 

mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. 

Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí a odmítáním, 

abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost. 

Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat 

věci, které udělat nejdou. 

A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej ve vás a ve vší vaší lásce a 

modlitbách pro tento den i navěky…  

(františkánské požehnání) 

 

P: Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky.  

 píseň: Zpívejte, jásejte, zpěvník orlice s. 21; Narodil se Kristus Pán  

 


