
Domácí nedělní bohoslužba – 33. neděle v mezidobí 

1)Úvod  

Píseň: Dnes mi řek můj přítel drahý (Zpěvník Orlice s. 92) 

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále 

jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem: 

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

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a 

selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: 

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. 

 

2) Čteme z Písma svatého 
 

Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás 

učinil vnímavými k tomuto textu. 

Př 31,10-13.19-20.30-31 

Tato oslavná báseň tvoří vyvrcholení knihy, a proto znovu předkládá její hlavní 

myšlenky: ani ne tak přímo, ale spíš nepřímo narážkami na Moudrost (Moudrost je v 

knize Přísloví chápána jako "poznání Boha zahrnující také poznání smyslu stvoření"). 

Moudrost, je třeba hledat (podobně jako ženu) - o hledání Moudrosti hovoří už Př 1,28; 

8,35. "Ideální žena" symbolizuje Moudrost cennější než perly (3,15). 

 

1. čtení 

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni 

spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny 

svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po 

kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí 

chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si 

chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla. 

Žalm 127 (1-2.3.4-5) 

Notový zápis najdete na http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps128_02.pdf 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps128_02.pdf


Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.  

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

Pán přijde náhle a nečekaně jako zloděj, ve chvíli, kdy to lidé nebudou čekat. Z 

toho jasně plyne, že nejpřiměřenější postoj je bdění "ve střízlivosti". Křesťan se nesmí 

oddat falešnému "pokoji" (v.3) - takový klamný pokoj (hlásaný samozvanými proroky) 

ukolébal lid Staré smlouvy před nenadálými pohromami (viz Jer 6,14n.; Ez 13,10-16). 

 

1 Sol 5,1-6 

Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom vám o 

tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až 

budou lidé říkat: "Je pokoj a bezpečí", tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako 

porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci jim uniknout. Ale vy, bratři, nejste 

ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a 

dne, noc ani tma nemá nad vámi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako 

ostatní, ale naopak: zůstaňte bdělí a střízliví. 

 

Píseň: Celé věky čekaly (Hosana I. č 479, Zpěvník Orlice s. 99)  

evangelium 

Toto podobenství je připojeno prostým "bude tomu tak" (vynecháno v lit. 

perikopě) k předcházejícímu úryvku o družičkách (25,1-13), ukončenému výzvou k 

bdělosti - tím se ukazuje jejich vnitřní souvislost. Dnešní podobenství zdůvodňuje, proč 

učedníci nesmějí "mezidobí" zaspat. Zároveň se také upřesňuje, v čem bdělost 

(připravenost) spočívá: jak obstát před Pánem? jak "mu vyjít vstříc"? nebo lépe řečeno, v 

jakém stavu "se nechat zastihnout" (vždyť je to spíš on, kdo přijde vstříc)? 

 

Mt 25,14-30 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty, 

zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a 

třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět 

hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal 

dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze 



svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do 

účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: 

'Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: 'Správně, 

služebníku dobrý a věrný. Málo jsi věrně spravoval, mnoho ti svěřím. Vejdi k radostné 

hostině svého pána.' Přistoupil i ten druhý, který dostal dvě hřivny, a řekl: 'Pane, dvě 

hřivny jsi mi svěřil, hle - další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: 'Správně, služebníku 

dobrý a věrný. Málo jsi věrně spravoval, mnoho ti svěřím. Vejdi k radostné hostině 

svého pána.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, vím, že jsi 

tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto 

jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: 'Služebníku 

špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl 

jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků, a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, 

co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť 

každému, kdo má, bude dáno, a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, 

co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude 

pláč a skřípání zubů.'" 

Význam podobenství je zřejmý. Člověkem z onoho podobenství je Ježíš, 

služebníci jsme my, a hřivny představují majetek, který nám svěřil Pán. Co je tímto 

majetkem? Jeho Slovo, eucharistie, víra v nebeského Otce a Jeho odpuštění… zkrátka 

spousta věcí, to nejcennější, co má. Toto je majetek, který nám svěřuje nejenom, 

abychom jej střežili, ale abychom jej rozmnožili! Zatímco v běžné mluvě „hřivna“ 

označuje výjimečnou individuální vlastnost – například hudební či sportovní talent 

apod. – v podobenství jsou hřivny Pánovým majetkem, který nám svěřuje, abychom jej 

zužitkovali. Jáma, kterou v zemi vykopal služebník „špatný a líný“ (v.26), ukazuje na 

strach z rizika, který blokuje tvořivost a plodnost lásky. Strach před rizikem lásky nás 

totiž brzdí. Ježíš po nás nechce, abychom uchovávali Jeho milost v trezoru! To od nás 

Ježíš nežádá, nýbrž chce, abychom ji užili ku prospěchu druhých. Všechna dobra, která 

jsme dostali, jsou k tomu, aby byla darována druhým, a tak se rozrostla. Je to jako by 

nám řekl: „Tady máš moje milosrdenství, moji něhu, moje odpuštění: vezmi je a 

důkladně je využij.“ A co jsme s tím udělali? Koho jsme „nakazili“ naší vírou? Kolik lidí 

jsme povzbudili naší nadějí? Kolik lásky jsme sdíleli se svým bližním? To jsou otázky, 

které je dobré si položit. Jakékoli prostředí, i to nejvzdálenější a neschůdné se může stát 

místem, kde se tyto hřivny rozrostou. Neexistují situace či místa, která by znemožňovala 

křesťanskou přítomnost a křesťanské svědectví. Svědectví, které od nás Ježíš žádá, není 

uzavřené, ale otevřené a závisí na nás… 

Pán nedává všem stejné věci stejným způsobem. Osobně nás zná a svěřuje nám 

všechno, co je dobré pro každého z nás. V nás ve všech, ve všech je však něco stejného, 

totiž tatáž nezměrná důvěra. Bůh nám důvěřuje, Bůh do nás vkládá naději! A to u všech 

stejně. Nezklamme Jej! Nenechme se oklamat strachem, ale oplácejme důvěru důvěrou! 

Panna Maria je ztělesněním tohoto postoje způsobem nejkrásnějším a plným. Obdržela 

a přijala ten nejvznešenější dar: osobu Ježíše. A velkodušně Jej nabídla lidstvu. Prosme 



Ji, aby nám pomohla být služebníky „dobrými a věrnými“, abychom se „radovali se 

svým Pánem“.  

(papež František) 

3) Vyznání víry 
 

P: Společně vyznejme naši víru: 

 

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 o pevnou víru, čistotu srdce a jednotu všech křesťanů 

 

2. Prosme o sílu Ducha svatého pro všechny služebníky a služebnice církve. 

 

3. Prosme o hojnost milosti pro ty, kdo obtížně hledají cestu k Bohu. 

 

4. Prosme o obnovení a upevnění míru na celém světě. 



 

5. Prosme za ty, kdo stojí před závažným rozhodnutím. 

 

6. Prosme za ty, kdo trpí těžkou bolestí. 

 

7. Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti. 

 

8. Prosme za všechny, kdo jsou s námi spojeni v modlitbě. 

 

5) Modlitba Otčenáš 
 

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: 

Všichni: 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: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a 

dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. 

 

6) Požehnání 
 

 Nyní si 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: Za to, že v stromech přečtu život (Hosana I. č.475, Zpěvník Orlice s. 30) 

 

 

 


