Domácí bohoslužba – 2. neděle v mezidobí
1) Úvod
píseň: Den jak den, zpěvník orlice s. 3
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Připravme se na naslouchání Božího slova:
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.
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 1 Sam 3,3b-10.19
Bůh volá jménem, stejně jako volal Mojžíše (Ex 3,4), Marii (Lk 1,30), Marii
Magdalskou (J 20,16) i Saula (Sk 9,4). Jeho volání je "do vlastních rukou", "na
míru". Hospodin totiž mluví a volá jinak než člověk a volaný musí postupně trénovat
"svůj vnitřní sluch", aby hlas Boží rozeznával. Bůh respektuje lidský růst, postupné
poznávání.
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!"
On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil:
"Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!"
Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem
tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin
ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu
a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volá Hospodin. Eli
proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: 'Mluv, Hospodine, tvůj
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služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se
a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá."
Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
Žalm 39
Notový zápis najdete na: Ps040_03.pdf (sdh.cz)
Odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina, - on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. - Novou
píseň vložil mi do úst, - chvalozpěv našemu Bohu. *
V obětních darech si nelibuješ, Bože, - zato jsi mi otevřel uši. - Celopaly a smírné oběti
nežádáš, - tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím. *
Ve svitku knihy je o mně psáno: - Rád splním tvou vůli, můj Bože, - tvůj zákon je v
mém nitru." *Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, - svým rtům jsem
nebránil, ty to víš, Hospodine! *
2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Korinťané si mylně mysleli, že žijí "naplno duchovní život". Žili v iluzi, že jsou
nad zákonem, svobodní konat to, co chtějí (jejich heslo bylo "všechno je mi dovoleno" v. 12). Pavel ukazuje, jak velkou hodnotu má "tělo". Člověk (celý, tedy i s tělem) je údem
Kristova těla. Proto je toto lidské tělo příbytkem Ducha.
Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil
Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však
oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se
člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti
vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás
bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Oslavujte proto Boha
svým tělem.
píseň: S tebou chci, Pane, jít, zpěvník orlice s. 68
evangelium Jan 1,35-42
Janovo svědectví vyvolává řetězovou reakci dalších svědectví: Ondřeje, posléze
Petra. Ondřej poznal Krista a nenechal si to pro sebe: pověděl o tom svému bratrovi.
Postupné získávání nových učedníků se podobá "nabalování sněhové koule". Způsob
šíření evangelia je velmi prostý!
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl:
"Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a
viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to
přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli,
kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch
dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten
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nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše" - to přeloženo
znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn
Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).
„Co byste chtěli?“ Ježíš se doslova ptá „Co hledáte?“ V Janově evangeliu to jsou
první Ježíšova slova určená budoucím učedníkům, a tím také každému z nás. I pro nás
je důležité, abychom si na tuto otázku upřímně odpověděli. Co bychom vlastně chtěli,
co nebo koho hledáme? Každý z nás totiž hledá to, co nemá, co mu chybí, a to, co mu
v konečném důsledku může dát jen Ježíš.
„Mistře, kde bydlíš?“ Za touto otázkou se skrývá touha být s Ježíšem, poznat jeho
domov, poznat jaký je, kým je. Na tuto touhu Ježíš vybízí: „Pojďte a uvidíte.“ Oni zůstali
u něho a viděli, kde bydlí... Ježíš nás zve stejně jako budoucí apoštoly. Udělat s ním
zkušenost. Spojit s ním život. Nejen chvíle modlitby nebo nedělního slavení, ale všechno,
co prožíváme, máme prožívat s ním v jedné domácnosti, v tom domově, který je
v našem. Zůstat spolu s ním znamená mít tentýž domov, mít všechno společné s ním.

3) Vyznání víry
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. Bože, snažíme se ztišit, abychom slyšeli Tvůj hlas a vnímali tak Tvou přítomnost v
každé situaci. Prosíme Tě k tomu o pomoc.
2. Prosíme Tě o sílu pro všechny, kteří pečují o nemocné.
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3. Prosíme za umírající, aby nebyli v této fázi života sami.
4. Pomáhej nám, abychom dokázali pomáhat tam, kde je potřeba.
5. Pomáhej nám, abychom dokázali rozeznávat v politicích ty, kteří mají opravdové
schopnosti a vůli žít a pracovat ve prospěch Pravdy.
6. Pomáhej nám, abychom my sami nebyli lhostejní k věcem kolem nás a zasazovali
se o dobro.
7. Důvěra roste s poznáním. Pomáhej nám, abychom na sobě pracovali, rostli tak ve
víře a nenechali se ochromit strachem.
8. Děkujeme za dar života zesnulého Jana Rybáře. Prosíme Tě za něj i jeho blízké.

5) Modlitba Otčenáš
P: S důvěrou se 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: Prosíme tě, dej nám, zpěvník Orlice s. 206
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