
Domácí nedělní bohoslužba – 4. neděle adventní  

1)Úvod  

píseň: Všem řekněte to lidem Zpěvník Orlice s.11 

 

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. 

  

2) Čteme z Písma svatého 

1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 

Nátanovo slovo ukazuje, že Hospodin je Bohem pro člověka a s člověkem. Tento 

Bůh je totiž "rád" přítomný v dějinách po boku člověka: "...byl jsem s tebou ve všem, cos 

podnikal. Vzbudím po tobě potomstvo a upevním jeho království" (v. 9.12). Příchodem 

zaslíbeného potomka (v. 12) se tato Boží blízkost stane ještě hmatatelnější (v. 14.16). 

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech 

okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, 

zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten." Nátan odpověděl králi: "Jdi 

a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!" Ale v oné noci 

ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak 

praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny 

od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, byl jsem s tebou ve všem, cos 

podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, 

jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a 

bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat 

jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji 

mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se 

naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z 

tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj 

dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy." 

 

Žalm 88  

Notový zápis najdete na Ps089_05.pdf (sdh.cz) 

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps089_05.pdf


Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, - po všechna pokolení hlásat svými 

ústy tvou věrnost. - Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost." - Na nebi jsi upevnil 

svou věrnost.  

Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, - přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: 

- Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.  

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, - můj Bůh a skála mé spásy. - Navěky mu 

zachovám svou milost, - má smlouva s ním platit nepřestane.  

2. čtení Řím 16,25-27 

Uvedený úryvek je hymnickým chvalozpěvem, který zakončuje list Římanům. V 

těchto verších se znovu vrací pojmy a témata z úvodní části (1,1-5): evangelium o Ježíši 

Kristu předpovězené v prorockých Písmech, hlásané všem národům a přijaté poslušností 

víry. Toto evangelium o Ježíši Kristu je trvalým a živým nástrojem Boží moci k záchraně 

(Ř 1,16) a k posílení ve všech životních situacích (v. 25). 

Bratři! Bůh vás může utvrdit, (abyste žili) podle evangelia, jak jsem vám ho 

hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté 

od věčných časů, ale dnes je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a 

oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je 

moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen. 

píseň: Bože, jaká radost zpěvník Orlice s. 11 

 

evangelium Lk 1,26-38 

Tímto textem se chce potvrdit, že Ježíš je opravdu onen přislíbený Mesiáš, 

potomek Davidův. Středem perikopy jsou přitom slova o Ježíšově početí z Ducha 

svatého. Jak dojde k tomuto mimořádnému početí? Duch svatý (stvořitelský Duch - Gn 

1,2) zastíní Marii svou přítomností a mocí, a proto dítě bude Synem Božím. 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje 

Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se 

jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když 

to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, 

Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 

Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka 

Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít 

konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí 

odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě 



bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je 

už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic 

nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A 

anděl od ní odešel. 

 

Událost popsaná v evangeliu je dostatečně známá.  Je dobré si všimnout, že 

anděl přichází k Marii, která je zasnoubena s Josefem. Bůh je činný v naších vztazích, 

mluví uvnitř rodin, v našich domech, v rozhovoru, v dramatu krizi, v pochybnostech. 

Bůh nekrade prostor, ve kterém žijeme.  Nevtírá se, nezraňuje. Maria se Bohu dala 

k dispozici, který si v ní zbudoval dům. Otevřela se a byla obdarována. 

Tento příběh učí nebát se být otevřený vůči Hospodinu, vůči druhým. Nebát se 

mít otevřená ústa, která se jsou otevřena pro chválu, oči, které jsou otevřená pro lidskou 

bolest, takže jsou schopné plakat, sluch, který slyší sténání světa s jeho problémy, nohy 

připravené běžet, setkat se s druhými, ruka připravená pro dar pokoje.  

 

 

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  

1. Prosíme o pomoc, abychom nadcházející Vánoce dokázali prožít v opravdovém 

pokoji. 

2. Prosíme o pomoc, abychom si současnou situací nenechali zkazit naše vzájemné 

vztahy. 

3. Prosím za všechny, kdo vlivem pandemie přišli o své životní jistoty. 

4. Prosíme o pomoc, abychom přijali Marii jako vzor k Tvému následování. 

5. Prosíme o trpělivost a naději pro nemocné a sílu pro všechny, kdo o ně pečují. 

6. Prosíme za všechny, kdo jsou opuštěni nebo se cítí osamoceni. 

7. Prosíme o pomoc, abychom měli otevřená srdce a dokázali si všímat drobných 

maličkostí a radovat se z každého dne. 

8. Prosíme o zdraví Boží požehnání pro našeho Otce Josefa, který v nadcházejícím 

týdnu oslaví narozeniny. 



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: Ave, Maria Zpěvník Orlice s. 111  

 

 


