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Domácí nedělní bohoslužba – Slavnost Všech svatých 

1) Úvod  

Píseň: Slyšel jsem v dáli kdes (Zpěvník Orlice s. 94) 

 

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 

          Označení vyvolených připomíná společný odchod Izraelitů z Egypta, kdy anděl 

smrti procházel kolem domů Izraelců, označených beránkovu krví. Nespočetný zástup, 

který překračuje etnické hranice Izraele, je povzbuzením, že záchrana zasáhne všechny 

lidi a všechny národy.  

Zj 7,2-4.9-14 

          Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce 

pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno 

škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme 

na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto 

čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veliký 

zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před 

trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným 

hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ 

Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, 

klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší 

našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se 

mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj 
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pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do 

běla vyprali v Beránkově krvi.“ 

Žalm - Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6 Odp.: srov. 6 

Notový zápis najdete na http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps024_02.pdf 

Odpověď: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, 

svět i ti, kdo jej obývají. 

Neboť on jej založil nad moři, 

upevnil ho nad proudy vod. 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, 

kdo smí stát na jeho svatém místě? 

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, 

jehož duše nebaží po marnosti. 

Ten přijme požehnání od Hospodina, 

odměnu od Boha, svého spasitele. 

To je pokolení těch, kdo po něm touží, 

kdo hledají tvář Jakubova Boha. 

2. čtení 

1 Jan 3,1-3 

          Třetí kapitolou začíná druhá část prvního listu apoštola Jana, věnovaná tématu 

žít jako děti Boží. Ve druhém verši jsme ubezpečeni, že jsme Božími dětmi. Poznali jsme 

to vírou, očima víry, třebaže to ještě není tak zřejmé. Jsem posilování v naději na 

setkání s Ježíšem tváří tvář. Závěr úryvku připomíná Ježíšova slova v evangeliu: 

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ 

          Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme 

nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. 

Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až 

on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo 

skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. 

Píseň: Boží láska (Hosana I. č. 24, Zpěvník Orlice s. 154) 

evangelium  
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Mt 5,1-12a 

           Osm Ježíšových výroků zvaných blahoslavenství je počátkem Ježíšova horského 

kázání. Zde Ježíš vtěsnal všechna základní aspekty svého učení. Ježíš korunuje štěstím 

různé skupiny lidí, kteří byli a jsou přehlíženy – tehdy i dnes.  To je revoluce evangelia. 

Evangelium nás nenechá v klidu, pobízí nás. Všichni lidé, i ti přehlížení jsoucní 

budovateli Božího království.  

           Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu 

jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 

nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, 

neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, 

neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 

spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou 

kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a 

jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 

          Blahoslavení. Osmkrát, a ještě jednou na víc (v 11). Ježíš opakuje tento refrén, 

aby se do nás vtisklo něco z jeho způsobu jednání a myšlení. 

Jeho slova mají jedinečný ničivý náboj: převracejí svět a jeho principy. Ježíš si blahopřeje 

k těm, kdo jsou v nevýhodě, protože mají „velkou výhodu“: Bůh je pro ně, s nimi a 

jedním z nich! Kořenem blahoslavenství není zřejmě bída, ale „Boží spravedlnost“, která 

dá „každému, co mu patří“, ale podle potřeby, přičemž upřednostňuje toho, kdo má 

méně. 

Blahoslavenství nesmějí být alibi naší nespravedlnosti. Blahoslavenství vyvrací kořen 

nespravedlnosti, který má původ v tom, že považujeme za šťastného toho, kdo je 

bohatý, něco vlastní a panuje. Jestliže toto je naše kritérium hodnot, pak je jasné, že se 

dopouštíme nespravedlnosti. Jenom když ho převrátíme, budeme mít našlápnuto 

k většímu dobru a kráse kolem nás. 

            

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. 
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4) Společně prosíme 

Prosíme za zemřelé, odpusť jim jejich chyby a přijmi je do své náruče. 

 

Prosíme o sílu a odolnost pro lékaře, sestry a dobrovolníky. 

 

Prosíme za pronásledované kdekoliv ve světě. 

 

Prosíme za nás navzájem, aby nás smrt nezastihla nepřipravené. 

 

Prosíme za všechny, kdo prokazují milosrdenství a usilují o pokoj a 

spravedlnost. 

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: 

 

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

věčného. 

Všichni: Amen. 

 

P: Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky.  

 

 Píseň: Zazpívejme píseň novou (Zpěvník Orlice s. 159) 


