
Domácí nedělní bohoslužba – slavnost Narození Páně  

1.Úvod  

píseň: Radují se nebesa i zem, zpěvník Orlice s. 103 (případně Slyšme, slyšme s. 104) 

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

Dříve než se zaposloucháme do Božího slova, zamysleme se nad sebou a 

vyznejme své hříchy: 

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,  

že často hřeším myšlením, slovy i skutky  

a nekonám, co mám konat:  

je to má vina, má veliká vina.  

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,  

všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry,  

abyste se za mě u Boha přimlouvali. 

Ať se nad námi smiluje všemocí Bůh, odpustí nám hříchy a dovede nás do života 

věčného. 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 Iz 62,1-5 

Hospodin se nepřestává starat o svůj vyvolený národ, který bývá také nazýván 

Siónskou dcerou. Nové jméno naznačuje hlubší a bližší vztah k Bohu: proto siónská 

dcera bude "nádhernou korunou" a "královskou čelenkou" na znamení, že Hospodin je 

jejím pánem. Tento vztah je tak hluboký a intimní, že se podobá zasnoubení mezi 

mužem a ženou. 

Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho právo nevzejde 

jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvé právo a 

všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. 

Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého 



Boha. Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá zem "Osamělá". Tvým jménem bude 

"Mé potěšení" a jméno tvé země "V manželství daná", neboť si v tobě zalíbil 

Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou 

zasnoubí tvůj stvořitel. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh potěší z tebe. 

Žalm 88 

Notový zápis najdete na: Ps098_06.pdf (sdh.cz) 

Odpověď: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

Smlouvu jsem zjednal se svým vyvoleným, - přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: 

- Navěky zajistím tvůj rod - a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. * 

 

Šťastný je lid, který dovede oslavovat, - chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. - V tvém 

jménu jásají ustavičně - a honosí se tvou spravedlností. * 

 

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, - můj Bůh a skála mé spásy. - Navěky mu 

zachovám svou milost, - má smlouva s ním platit nepřestane. * 

2. čtení Sk 13,16-17.22-25 

Za těmito slovy je tedy pevné přesvědčení, že dějiny jsou vedeny podle Božího 

plánu, který vrcholí v Kristu. V něm dostává minulost smysl a přítomnost naději. 

Když přišel Pavel do synagógy v Antiochii Pisidské, povstal, pokynul rukou a 

začal mluvit: "Izraelité i vy, kteří se bojíte Boha, poslyšte! Bůh tohoto izraelského lidu 

si vyvolil naše praotce a učinil z onoho lidu za jeho pobytu v cizině, v Egyptě, velký 

národ. Odtamtud je pak mocným zásahem vyvedl. Dal jim za krále Davida, o němž 

vydal pochvalné svědectví: 'Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého 

srdce. Ten vyplní vždycky všechno, co budu chtít.' Z jeho potomstva Bůh podle 

zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před příchodem hlásal Jan všemu 

izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: 'Já nejsem ten, za 

koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z 

nohou.'" 

Píseň: Ten hlas, zpěvník Orlice s. 105 

evangelium Lk 2,1-14 

Vyprávění o Ježíšově narození záměrně obsahuje časové a prostorové údaje: 

Lukáš chce zdůraznit, že Ježíš není pouhou ideou či mýtem, ale osobou, která vstupuje 

do našeho času a prostoru. Úryvek je velmi střízlivý a obsahuje dva základní momenty: 

Ježíšovo narození v chudobě a zvěstování pastýřům, kteří byli na okraji tehdejší 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps098_06.pdf


společnosti. Bůh se vtěluje mezi posledními, Bůh se zjevuje posledním, Bůh dává spásu 

posledním.  

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo 

sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. 

Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z 

galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje 

Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě 

zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, 

kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a 

položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině 

nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u 

nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. 

Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V 

městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás 

znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s 

andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení." 

Máme Vánoce, svátky Kristova narození. Svátky, kdy bývá zvykem se 

navštěvovat, přát si, společně sdílet radost, neboť radost sdílená je radost dvojnásobná. 

Letos je všechno jinak. Ale ne zas tolik. Nemůžeme se všichni sejít na vánoční mši, 

postát před kostelem, podat si ruce, vidět se.  Ale nebudeme vypočítávat to, co nejde. To 

podstatné se nezměnilo. Jen způsob slavení je trochu jiný. Ježíš přišel na svět, aby byl 

s námi v tom, co prožíváme! Ty první Vánoce byly také jiné. Všechno bylo jinak. Josef i 

Maria měli jistě své představy a plány. Skončili v Betlémě jako bezdomovci, poté tako 

běženci v cizí zemi…Všechno je jinak. Jak si to Hospodin dokázal využít. Neříkám, že to 

bylo snadné a jednoduché.  Ježíš nepřišel do toho, co by mělo být, do našich vizí a snů, 

ale přišel do toho, co je, do reality aby ji prožíval spolu s námi.  On nečekal, až mu 

připravíme sterilní prostředí, až všechno bude nachystané, přesně naplánované… Ne.  

Nečeká, až bude to či ono hotovo, až se změním a budu lepším. Ano, mám se snažit, 

mám na sobě pracovat, ale on přichází také proto, aby mně s tím pomohl.  To je důvod 

k radosti, ne?  

Při narození Pána Ježíše andělé oznamují pastýřům, že událost, která se právě 

stala je důvodem radosti pro všechny lidi. Jsou různé zprávy, které v nás mohou 

vyvolat radost. Někdy se nás ani nemusí týkat. Např. sportovci vyhráli zápas, podařilo 

se postavit veliké dílo.  Může nás to potěšit, ale nic v našem životě to neovlivní.   

Anděl oznamuje událost, která má vliv na všechny lidi a všichni se tedy mohou 

radovat.  



Kněz Zachariáš, otec Jana Křtitele, začíná svůj chvalozpěv: „Pochválen buď 

Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.“ 

Na prvním místě je Bůh veleben za to, že navštívil a také vysvobodil. 

Nemocného potěší návštěva, zvláště, leží-li dlouhé měsíce. Ale návštěva jednou 

odejde. Přicházejí z jiného světa tam venku, do kterého se zase vrátí. Nemohou pro 

nemocného tolik udělat. Jistě, povzbudí, ale ostatní zůstává stejné. Bolest, smutek 

z loučení i z bezmoci. 

Ježíšova návštěva na této zemi nebyla jen vizitací lékaře, který po směně odejde 

domů ke svým. Není návštěvníkem, který jen přihlíží či se těší, až odejde z toho 

zvláštního prostředí domů, do bezpečí.  

Ježíšův příchod, návštěva, mění a uzdravuje. Ježíš se stal ve všem člověkem. Nic 

lidského mu nebylo cizí kromě hříchu. Byl s námi solidární. Můžeme se s trochou 

nadsázky představit, jak přichází navštívit nemocného, zbavuje se svého šatu, obléká 

stejný oděv jako nemocný. Drží ho za ruku, je sním, sdílí s ním pokoj, stejnou stravu, pije 

stejný čaj, naslouchá mu. Nechává se peskovat personálem, naslouchá, povzbuzuje. A 

nakonec daruje svůj orgán k záchraně. U Ježíše víme, že pro naši záchranu věnoval celý 

život. A tím nás vyvedl z prostředí neútěchy a smutku zpět do života, kde se můžeme 

volně dýchat. 

Radujeme se, neboť Ježíš navštívil a vykoupil – zachránil svůj lid.  

On nám nepomohl tím, že poslal šek s tím, postarejte se sami. Bůh zachraňuje 

svojí blízkostí, tím, že si špiní ruce naší situací, aby vše zlé odstranil, vyčistil. Narodil se 

ve chlévě, aby ukázal, žádná bída, chlév našeho srdce, nepokoj, starost, mu není 

lhostejná a že nás z něho vyvede.   

„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.“  

Navštěvuje i dnes. V druhých, v pozdravu, v zaslané sms či mms, v mailu, v úsměvu, 

zamávání rukou. Přichází ve starostech druhých, abychom mohli sedět v uklizeném a 

vyzdobeném domě u prostřeného stolu…Buď tedy skutečně pochválen (nejen tento den.) 

3) Vyznání víry 

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna 

jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie 

Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do 

pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou 

církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život 

věčný. 

4) Společně prosíme  



Prosíme tě za ty, kteří hledají pravdu a smysl života, aby tyto hodnoty opravdu také 

nalezli. 

Prosíme o milosrdné srdce, ať odpouštíme sobě i druhým. 

Prosíme o sílu starat se o lidi nemocné a staré. 

Ty jsi světlo, které tma nepohltí, osviť všechny národy svou přítomností mezi námi. 

Prosíme o pomoc při nápravě svých závislostí a nedostatků. 

Prosíme, pomáhej nám vytvářet hezké vztahy. 

Prosíme za sebe: Probuď nás k životu podle víry. 

Za farnost 

Za biskupy a kněze 

Za naše nemocné 

Za naše zemřelé 

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: 

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

věčného. 

Všichni: Amen. 

P: Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky.  

 

 Píseň: Radují se nebesa i zem, zpěvník Orlice s. 107, Narodil se Kristus pán 


