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Domácí nedělní bohoslužba - 29. neděle v mezidobí 

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! 

Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.  (Žl 17,6.8) 

Píseň: Čeká mě den (Hosana I. č. 471, Zpěvník Orlice s. 27) 

1) Úvod  

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 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 

Skrze vyvedení Izraele z babylónského exilu se pozná, že Hospodin je jediným Bohem, 

svrchovaným a mocným (i skrze vysvobození z Egypta se Hospodin ukázal svoji moc, a 

proto Izraelité a Egypťané mohli poznat, že on je Bůh - Ex 6,7; 7,5). Mimo něj žádný jiný 

není. Bohové uctívaní v Babylónii se prokážou jako bezmocné modly.  
 

Iz 45,1.4-6 
 

Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, kterého jsem vzal za pravou 

ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním 

otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena: "Pro svého služebníka Jakuba, 

pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě 

neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepášu tě, i když mě 

neznáš, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já 

jsem Hospodin a nikdo jiný (není Bohem)." 
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Žalm 96 
notový zápis lze najít: http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps096_15.pdf (B.Korejs) 

nebo na http://kulturaslova.cz/images/nahravky/rok-a/zalmy/A_mez_29.jpg (K. Bříza) 
 

Odpověď: Vzdejte Hospodinu slávu a moc! 

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, - zpívejte Hospodinu, všechny země! - Vypravujte 

mezi pohany o jeho slávě, - mezi všemi národy o jeho divech!  
 

Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, - třeba se ho bát více nežli všech 

bohů. - Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, - Hospodin však stvořil nebe.  
 

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, - vzdejte Hospodinu slávu a moc, - vzdejte 

Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. - Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří.  
 

V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! - Třeste se před ním, všechny země! - 

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, - národy řídí podle práva.  

2. čtení: 

"Milost a pokoj" byl běžný pozdrav v některých kruzích poexilních židů. Oba pojmy 

vyjadřují totéž, a sice Boží požehnání, i když pokaždé s jiným důrazem: milost 

zdůrazňuje požehnání jako nezasloužený dar, pokoj vyjadřuje plod tohoto daru, 

harmonii v člověku samotném a ve vztahu mezi člověkem a Bohem ("mír, usmíření"). 

1 Sol 1,1-5b 

 

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s 

Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, 

když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem 

vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho 

Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám 

přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy 

moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením. 

 

Píseň: Nám radostí jsi, Pane (Hosana I. č. 472, Zpěvník Orlice s. 28) 

 

Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja. 
 

Evangelium 

Ježíš se nevyhýbá dobře připravené léčce, ale využívá této příležitosti, aby sdělil svoje 

učení ve stručném a snadno zapamatovatelném aforismu. Tato perla evangelia je 

dalším důkazem, že Ježíš je tím jediným Mistrem, Učitelem par excellence. 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps096_15.pdf
http://kulturaslova.cz/images/nahravky/rok-a/zalmy/A_mez_29.jpg
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Mt 22,15-21 

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své 

učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře víme, že jsi pravdomluvný, a že 

učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo 

je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Ježíš prohlédl 

jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se 

platí daň!" Podali mu denár. Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: 

"Císařův." Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu." 

K zamyšlení:  

1. Jaké Boží vlastnosti můžeš vyčíst z Izaiášova textu? 

2. Víra, naděje a láska - mají ve tvém každodenním životě (při řešení problémů) nějaké 

místo? Jaké? 

3. Inspirován Božím slovem, postav se před Boží tvář a přednes své prosby za veřejné 

záležitosti a za politické činitele naší země (za starostu, za konkrétní politiky …). 

 

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  

Snažíme se osvobodit od strachu, který nás svazuje.  Prosíme k tomu o pomoc. 

Nejlepším lékem proti strachu je pevná víra v Tvoji lásku ke všem lidem. Prosíme o 

tuto víru. 

Pokora je mít sám k sobě pravou úctu. Chceme se to učit. Prosíme k tomu o pomoc. 

Každý přicházející den je darem, který dostáváme od Tebe. Často to nechceme vidět. 

Chceme to změnit. Prosíme k tomu o pomoc. 

Navzájem se potřebujeme a doplňujeme. Chceme v tom vidět Tvůj plán pro všechny 

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

 

Za osamělé lidi, abychom jim dokázali ukázat tvé přátelství. Prosíme k tomu o pomoc. 

 

Za nemocné a všechny, kdo se o ně starají s ochotou a trpělivostí 

 

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, který Ježíš přinesl svým učedníkům.  

 

6) Požehnání 
 

Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: 

 

Ať nám Hospodin žehná a ať je naší stráží. 

Ať nad námi rozjasní svou tvář a smiluje se nad námi. 

Ať k nám svou tvář obrátí a naplní nás svým pokojem. 

 

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života 

věčného. 

Všichni: Amen. 

 

P: Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky.  

  

Píseň: Chvalozpěv (Hosana I. č. 71, Zpěvník Orlice: Neskládejte v mocných naději s. 60)  

 

 


