
Domácí nedělní bohoslužba – svátek sv. Rodiny 

1)Úvod  

Píseň: Ve stáji Děťátko, Zpěvník Orlice s.19 

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  Sir 3,2-6.12-14 

Projevy lásky k rodičům jsou znamením otevřenosti vůči Božímu milosrdenství, které 

může proudit na druhého člověka a zároveň obohatit dárce duchovním a hmotným 

požehnáním: odpuštěním hříchů, vyslyšením modlitby. Slova Sirachovcova bychom 

mohli shrnout Ježíšovým výrokem: "Blaze milosrdným, neboť oni dosáhnou 

milosrdenství" (Mt 5,7). 

 

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí 

otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, 



dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, 

bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého 

otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj 

ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s 

otcem, započítá se ti (jako náhrada) za tvé hříchy. 

 

Žalm 127 

Notový zápis najdete na: Ps128_01.pdf (sdh.cz) 

Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. 

 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, - kdo kráčí po jeho stezkách. - Budeš jísti z 

výtěžku svých rukou, - bude ti blaze a dobře. * 

 

Tvá manželka bude jako plodná réva - uvnitř tvého domu. - Tvoji synové jako 

výhonky oliv - kolem tvého stolu. * 

 

Hle, tak bývá požehnán muž, - který se bojí Hospodina. - Požehnej tě Hospodin ze 

Siónu, - abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. * 

 

2. čtení  Kol 3,12-21 

Boží odpuštění a dobrota proměňují srdce člověka a uschopňují jej k odpuštění, 

snášenlivosti a mírnosti vůči druhému. Tyto postoje nemají prýštit z falešných či 

sobeckých pohnutek, nýbrž z upřímné lásky (Řím 12; Ef 5,19-33). Jedině láska je tím 

svorníkem, který spojuje různé lidi v jedno tělo (v. 14). 

Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, 

dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li 

kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade 

všechno mějte lásku, neboť ona spojuje všechno v dokonalost. Ať ve vašem srdci 

vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. 

Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a 

napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a 

duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše 

a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to 

sluší na křesťanky. Vy muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. 

Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, 

nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu. 

píseň: Maria má dítě, Zpěvník Orlice s. 20 

evangelium Lk 2,22-40 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps128_01.pdf


I v tomto textu se ukazuje chudoba Svaté rodiny: v den Mariina kultického 

očišťování (tj. 40 dní po narození dítěte - Lv 12,1-6) je podána oběť chudých - pár 

hrdliček nebo dvě holoubata. Tento starozákonní rituál dostává svůj nový obsah: 

stařec Simeon a prorokyně Anna mohou vidět Boží záchranu - Ježíše. Přitom se 

nesmí přehlédnout, že stařec Simeon byl člověkem Ducha a právě veden Duchem 

přišel do chrámu. Setkání s Ježíšem nechá vyprýštit chválu a proroctví, podobně jako 

po narození Jana Křtitele Zachariáš prorokuje a oslavuje Boha (Lk 1,67-79). 

Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do 

Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno 

prvorozené mužského roku ať je zasvěceno Pánu.' Přitom chtěli také podat oběť, 

jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. 

Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý 

a bohabojný a očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha 

svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z 

vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním 

vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal ho do náručí a takto velebil Boha. 

"Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, 

neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo na 

osvícení pohanům a slávu pro tvůj izraelský lid." 

Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim 

požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání 

mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši 

pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." 

Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně 

pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako 

vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty 

a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o 

tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno 

podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a 

sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 

V jedné rodině žil chlapec, který žil spolu se svými rodiči. Měl je moc rád. 

S maminkou byl celý den a tak se moc těšil na večer, až taťka přijde domů – už se 

nemohl dočkat. Ale ouha. Když tatínek přišel z práce, byl unavený a místo, aby si 

s chlapcem hrál, usedl za stůl k večeři. „Tati, budeme si hrát“ říká chlapec, který se 

mu snažil dostat na klín. „Dej pokoj, kluku, mazej spát, už máš být už dávno 



v posteli, nevíš kolik je už hodin?“ „Tati, já jsem se na tebe moc těšil.“  Po chvíli se 

chlapec opět ozývá: „Tati, kolik dostáváš zaplaceno za hodinu práce?“ „Mazej spát.“ 

Tak chlapec s lítostí odběhl do svého pokoje. Táta sedí v kuchyni chvíli sám, ale 

protože má svého syna rád, jde po chvíli přemýšlení za ním. „Spíš?“ zeptal se otec. 

„Ještě ne.“ „Ptal ses, kolik si vydělám za hodinu. Pět stovek.“ „Tati, nedal bys mi dvě 

stovky?“ „Dal, tady máš.“ Chlapec vzal dvě stovky, slezl z postele, z pod postele 

vyndal svůj kufřík, otevřel ho a našel tam tři stokoruny. Vzal je a s dvoustovkou je 

podává tatínkovi: „Tati, tady má pět set korun. Můžu si koupit hodinu tvého času?“ 

Jedním z Herodů dnešní doby je nedostatek času na sebe navzájem. Vím jak je to 

těžké. Člověk má strach, aby si uchoval práci, aby mohl splácet hypotéky, úvěry, 

půjčky. Děti chodí do školy, a to nejsou malé starosti ani výdaje (ani nemluvě o 

rozvážení dětí do různých kroužků) … Není to dnes lehké.  Chci vás všechny 

povzbudit a především poděkovat. Vám rodinám, rodičům, prarodičům, manželům 

za ten každodenní boj, který podstupujete. Boj o čas, věrnost, vytrvalost, který je 

v této době ještě větší. Bez vás by naše společnost a farnost nebyla tím, čím je.  

Velké díky vám všem. 

 

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  

Chceme budovat dobré vztahy v našich rodinách. Prosíme k tomu o pomoc. 

Chceme si být vědomi toho, že na nás záleží, jestli v našich rodinách bude 

vládnout tvůj pokoj. Prosíme k tomu o pomoc. 

Málo říkáme druhým, že je máme rádi. Chceme to změnit. Prosíme tě k tomu o 

pomoc. 

Chceme být citliví k lidem kolem sebe. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

Za všechny děti, aby mohly vyrůstat obklopeni láskou a pochopením. 



Za děti v dětských domovech a v nefungujících rodinách, pomáhej jim najít pravé 

přátele, kteří jim dají svou lásku, aby poznali, že i oni jsou pro tebe důležití. 

Často zapomínáme na starší a osamělé lidi. Chceme to napravit. Prosíme Tě k 

tomu o pomoc. 

Za nemocné a všechny, kteří se o ně s trpělivostí starají 

Za lidi bez domova. 

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: Narodil se Kristus Pán 

 


