
Domácí nedělní bohoslužba – svátek Křtu Páně  

1) Úvod  

píseň: Veliká je novina, zpěvník Orlice s. 105 

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

Připravme se na naslouchání Božího slova: 
 

Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi.  

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

Kriste, smiluj se nad námi.  

Kněz: 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  Iz 42,1-4.6-7 

Píseň z Iz 42,1-9 mluví ve formě Boží řeči o povolání jakéhosi "služebníka". Tento 

služebník je vybaven Duchem, aby přinesl "právo", což je synonymem pro spásu. Na 

rozdíl od tehdejších panovníků, kteří při převzetí vlády dávali veřejně vyhlašovat své 

nové zákony a pak okázale projevovali svoji moc, tento služebník "nebude křičet, 

nebude hlučet"(v. 2). Ujme se právě těch, kteří jsou ve světě slabí.  

Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž 

jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude 

křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnají 

knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud 

nezaloží na zemi právo. Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě 

povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem 



smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze 

žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách. 

Žalm 29 

Notový zápis najdete na: Iz12_03.pdf (sdh.cz) 
 

Odpověď: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. 

Bůh je má spása! - Bez obavy mohu doufat. - Hospodin je má síla a má chvála, 

stal se mou spásou. - S radostí budete vážit - z pramenů spásy. 

  

Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! - Hlásejte mezi národy jeho díla, - 

zvěstujte vznešenost jeho jména! 

  

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, - ať je to známé po celé zemi! - 

Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, - neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. 

2. čtení  Sk 10,34-38 

Petrova promluva je adresována pohanskému setníku Kornéliovi a lidem v jeho 

domě. Uvedená část proslovu hovoří o hlubokém významu Ježíšova křtu. Tento křest 

nebyl pouze svědectvím pro Jana Křtitele, že Ježíš je Boží Mesiáš, ale také 

pomazáním Duchem a mocí (v. 38). Ježíš byl sice naplněn Duchem už od svého 

zrození, avšak po křtu začal Duch svatý skrze něj působit novým způsobem - začala 

tak nová etapa Ježíšova života. 

Petr se ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v 

každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům 

poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše 

Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo 

nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a 

mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože 

Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel." 

píseň: Slyšte, bratři, Zpěvník Orlice s. 106 

evangelium Mk 1,7-11 

Galilejci mohli vnímat Krista jako zcela obyčejného člověka, který jako oni mluvil 

stejným místním jazykem (galilejskou aramejštinou) a žil stejný život. Avšak Ježíš 

byl víc než pouhý člověk. O tom svědčily nejen jeho mimořádné činy, ale také sám 

Otec, který prohlásil: "Ty jsi můj milovaný Syn"(Mk 1,11). On je ten "vyvolený 

Služebník, na kterého Bůh vložil svého Ducha" (Iz 42,1).  

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Iz12_03.pdf


Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější než jsem já; nejsem hoden, abych se 

sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude 

křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od 

Jana pokřtít v Jordáně. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a 

že se z něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný 

Syn, v tobě mám zalíbení!" 

K zamyšlení: 

1. Vím o tom, že Otec "si mě vyvolil"? Zamiloval? 

2. Ve všech těch chvílích, kdy si uvědomím "aspoň mlhavě" Boží lásku ke mně (skrze 

určité slovo z Bible, skrze eucharistii, svátosti, skrze "obyčejné dary"), mohu si 

připomenout, že se nejedná o abstraktní božskou lásku, ale o lásku Otce skrze Syna 

v Duchu. 

3. Nebe se otevřelo o Vánocích - a sestoupil Boží Syn. Nebe se otevřelo při křtu - 

sestoupil Duch na Ježíše. A toto nebe se otevřelo i při mém křtu, a zůstalo otevřené. 

Bůh už není "nepřístupný". 

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  

Podobáme se zhýčkaným dětem, které se nedokáží radovat z toho co nám dáváš. 

Chceme to napravit. Prosíme k tomu o pomoc. 

Věřit znamená odevzdat se Bohu a jeho milosrdné lásce, která nás vždycky přijímá 

a odpouští nám. Někdy jsme k tomu hluší. Chceme to zlepšit. Prosíme k tomu o 

pomoc. 

Tvoje království máme budovat už tady na zemi. Neděláme to. Snažíme se to 

zlepšit. Prosíme k tomu o pomoc. 

Máme být pozorní k těm, kteří potřebují naši podporu a pomoc. 



Chceme se o to snažit. Prosíme k tomu o pomoc. 

Za nemocné osamělé lidi, abychom jim dokázali ukázat tvé přátelství. Prosíme k 

tomu o pomoc. 

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, zpěvník Orlice s. 107; Narodil se Kristus Pán 

 

 

 


