
Domácí nedělní bohoslužba – svátek sv. Štěpána  

1)Úvod  

píseň: Ten hlas, Zpěvník Orlice s. 105  

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

 

Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás 

není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem svoje hříchy, a Bůh nám odpustí, 

protože je věrný a spravedlivý. 

 

Byl jsi pozván uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi: Pane, smiluj se nad 

námi.  

Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, Smiluj se nad námi: Kriste smiluj se na námi.  

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi: Pane, smiluj 

se nad námi.  

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

věčného. AMEN. 

 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 6,8-10;7,54-60 

Každý věrný Ježíšův učedník se někdy setká s pronásledováním, odmítnutím 

či posměchem. Vždy si ovšem může být jist, že není sám a také že Ježíš a jím 

nabízená záchrana má poslední slovo. 

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu 

zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, 

Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho 

moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a 

skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil 

Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a 



Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! " Oni se však dali do velkého křiku, 

zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a 

začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho 

mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: 

"Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, 

nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal. 

Žalm 31,3cd-4.6+8ab.16bc-17,6a 

Notový zápis najdete na: Ps031_07.pdf (sdh.cz) 

Odpověď: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha. 

 

Buď mi ochrannou skálou,  

opevněnou tvrzí k mé záchraně,  

vždyť ty jsi má skála a má tvrz,  

pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.  

  

Do tvých rukou svěřuji svého ducha,  

Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.  

Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním,  

že jsi shlédl na moji bídu.  

  

Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!  

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,  

zachraň mě svou slitovností.  

 píseň: Slyšte bratři pozvání, Zpěvník Orlice s. 145 

evangelium Mt 10,17-22 

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž 

vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále 

kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, 

nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, 

co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho 

Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a 

způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až 

do konce, bude spasen." 

Při těchto slovech se nám vybavují generace křesťanů, které pro svoji víru 

musely vydat svědectví. Slovo mučedník v řečtině znamená rovněž toho, kdo svědčí. 

Svědci jsou důležití. Při soudním řízením jsou předvoláváni a mohou vnést do 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps031_07.pdf


případu jasno.  Kdosi řekl, že více než jindy potřebujeme svědky. „Už mě nebaví jen 

o víře číst a spekulovat, chci vidět a poznat někoho, kdo to žije.“   

Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo knihu Primasové katolické 

církve. Je zde popisován osud kardinála Josefa Berana, maďarského kardinála 

Mindszentyho, kardinála Tomáška a dalších. Osud prvně jmenovaných je v mnohém 

podobný. Těžká perzekuce. Kardinál Beran byl internován mnoho, mnoho let bez 

soudu a držen v izolaci na mnoha místech naší vlasti. Maďarský kardinál 

Mindszenty byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen do vězení. V době maďarské 

revoluce v roce 1956 se stal oporou tohoto procesu. Po krvavém potlačení našel azyl 

na americkém vyslanectví. Po dlouhém jednání mu bylo umožněno opustit vlast 

s tím, že se už se nevrátí. Podobě náš kardinál Beran. Za svou stálost a věrnost byli 

vyměněni „loajálnějšími“ nástupci. Pastýři, kteří pro své stádo trpěli, snášeli pro ně 

mnohé bolesti, byli nuceni odejít. Nutně to museli chápat jako zradu i z vlastních 

řad.  

 Štěpán vkládá při své smrti do svých slov Ježíšovu prosbu za odpuštění. Není 

to snadné. Na příkladu svědků víry kardinála Berana a Mindszetyho si uvědomíme, 

jakou cestu museli projít.  S čím vším se museli poprat. 

Ježíšovo slovo o odpuštění není hozenou mincí do automatu. Je to proces, do 

kterého dozráváme. Je tu zápas, který často svádíme sami se sebou. Jednou 

vyhrajeme, podruhé padneme. Jak z toho ven? Žalmista zná lidskou křehkost a 

nestálost a proto volá: „Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně.“ 

Skála a tvrz evokují něco pevného a stálého. Tuto jistotu poznává v Hospodinu, a 

proto vyznává: „Vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš 

řídit.“  K poznání pravdivosti tohoto svědectví nás zve sám Ježíš, když v Janově 

evangeliu praví k budoucím apoštolům: „Pojďte a uvidíte….“( srov. Jan 1,39).  

3) Prosby 

Přímluvy na svátek sv. Štěpána - 26. 12. 2020 

Bože, 

- poslal jsi k nám svého Syna, aby nám ukazoval cestu. Chceme se po ní vydat. 

Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- chceme být nebojácní a odvážní. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- chceme přispívat ke zmírňování utrpení ve světě. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- chceme být užiteční a laskaví k druhým. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 



- chceme se zastávat slabých a bezbranných. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

4) 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.  

  

5) 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: Ty, hvězdo betlémská, Zpěvník Orlice s. 20 

 

 


