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Domácí bohoslužba – 5. neděle postní 

1) Úvod 

píseň: Čas dlouhý je, zpěvník Orlice s. 87 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Dříve než se zaposloucháme do Božího slova, připravme svá srdce a litujme svých 

hříchů: 

Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi.  

Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.  

Kriste, smiluj se nad námi.   

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi. 

Ať se smiluje nad námi všemohoucí Bůh, odpustí nám hříchy a dovede nás do života 

věčného. 

2) Čteme z Písma svatého. 

1. čtení Jer 31,31-34 

Rozdíl mezi starou a novou smlouvou spočívá jednak v obsahu, jednak ve formě. 

Obsahem nové smlouvy je odpuštění hříchů a důvěrné společenství s Bohem (tj. 

poznání – slovo poznání v Bibli označuje také intimní vztah mezi mužem a ženou). 

Forma této smlouvy není vnější, v podobě vnějších příkazů, ale vnitřní, v samotném 

srdci.  

Hle, blíží se dni – praví Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým 

domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když 

jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já 

jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s 

Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, 

napíšu jim ho do srdce, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebude již učit 

druh druha, bratr bratra: "Poznej Hospodina!" Neboť mě poznají všichni od 

nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich 

hřích už nevzpomenu. 

Žalm 50 

Notový zápis najdete na: Ps051_03.pdf (sdh.cz) 

 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, - pro své velké slitování zahlaď 

mou nepravost. - Smyj ze mě úplně mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. * 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps051_03.pdf
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Stvoř mi čisté srdce, Bože! - Obnov ve mně ducha vytrvalosti. - Neodvrhuj mě od své 

tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. * 

 

Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou velkodušnost. - Bezbožné budu učit 

tvým cestám – a hříšníci se budou obracet k tobě. * 

 

2. čtení Žid 5,7-9 

Kristus Ježíš, ačkoli Boží Syn, nezískal "lacino" dar vykoupení pro ty, kdo byli v 

zajetí hříchu a smrti. On byl ve všem jako jeho bratři (Žid 2,17), a tak prožil i úzkost 

před smrtí: vzal na sebe "strach ze smrti, který držel lidi po celý život v otroctví" (Žid 2, 

15). Proto Boží Syn musel v modlitbě zápasit, aby dokázal přijmout utrpení a smrt. 

Bratři! Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým 

voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a 

byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn, naučil se svým utrpením 

poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho 

poslouchají. 

píseň: Hle, který snímá, zpěvník Orlice s. 44 

Evangelium Jan 12,20-33 

Ježíš odpovídá tajuplným způsobem na prosbu poutníků, kteří ho chtějí vidět. 

Výslovně neodmítá ani nepřijímá jejich žádost. Místo toho prozrazuje blízkost hodiny 

oslavení, tj. smrti na kříži. Toto oslavení se paradoxně odehrává na potupném kříži. Kříž, 

který je zdánlivě vítězstvím temnoty, je naopak jeho drtivou porážkou! Vypuzení "vládce 

tohoto světa" znamená osvobození pro lidi, kteří tak mohou přijít k Ježíšovi. V největší 

osamocenosti kříže Kristus přitahuje všechny lidi k sobě!  

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili 

bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a 

prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše." Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip 

pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: "Přišla hodina, kdy Syn člověka bude 

oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a 

neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, 

ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. 

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. 

Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám 

říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, 

oslav své jméno!" Tu se ozval hlas z nebe: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Lidé, kteří 

tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: "To k němu promluvil anděl." Ježíš 

jim na to řekl: "Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad 

tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, 

potáhnu všechny lidi k sobě." Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 
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Evangelium dnešní neděle nás uvádí do Ježíšova vnitřního prožívání blížících se 

Velikonoc.  Jan staví tuto událost až před Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Zástupy lidí mu 

před chvílí provolávali hosana, ale nechápaly ani jeho, ani jeho poslání. Ježíš tyto chvíle 

prožíval úplně sám. Ve verši před tímto úryvkem čteme, jak se farizeové báli. Doslova si 

říkají mezi sebou: „… nic nezmůžete. Celý svět jde za ním!“ A pohané, tedy doslova 

Řekové, ho zase chtěli vidět. Nevíme, proč, možná ze zvědavosti, když se doslechli 

všechno, co dělal.  

Ježíš už ovšem nemluví k zástupům, ale k nejbližším a odkrývá jim tajemství. 

Budou vidět Ježíše jako zrno hozené do země, budou ho vidět na kříži, který paradoxně 

ukazuje Otcovu i Ježíšovu slávu. Ukazuje lásku Boha, který umírá, abychom my mohli 

žít.  

Život, který se nedaruje, je mrtvý, stejně jako semeno, které nepadne do země a 

nezemře. Sobec, který lpí na svém životě, zůstane sám a nezemře. Sobec, který lpí na 

svém životě, zůstane sám a neplodný, sterilní, protože život je láska, která se daruje. I 

my jsme pozváni následovat tímto způsobem Pána 

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. Prosme o zastavení pandemie covidu a prosme za všechny nemocné 

2. Prosme za ekonomy a politiky, kteří mohou ovlivnit vývoj ekonomiky v následujícím 

období 

3. Prosme za děti demotivované současnou situací 

4. Prosme za oběti pandemie covidu a zvláště za ty, kteří se na smrt nedokázali 

připravit 

4. Prosme za lékaře a zdravotníky v tomto nesmírně těžkém čase 

5. Prosme za ty, kteří se propadli do chudoby, či zůstali opuštěni 

6. Prosme se za katechumeny, aby byli osvobozeni od veškerých pout zla a dosáhli 

milosti křtu 

7. Prosme za ty, kdo touží prohloubit svoji víru 

8. Prosme za ty, kdo se připravují na křest i za ty, kdo je doprovázejí 

9. Prosme za ty, kdo chtějí skoncovat s minulostí a začít znovu a nově 
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10. Prosme za ty, jejichž situace se zdá být bezvýchodná 

11. Prosme za lidi klesající pod těžkou vinou, kteří nedokážou uvěřit v sílu odpuštění 

12. Prosme za lidi vyčerpané, trpící pocity vyhoření nebo depresemi 

13. Prosme jedni za druhé, abychom i v maličkostech zachovali věrnost 

5) Modlitba Otčenáš 

Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou 

Kristus svěřil své církvi: 

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: 

Pozdravme se pozdravením pokoje. 

6) Požehnání 

Vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: 

Podej, Bože, svému lidu, 

který očekává tvé slitování, 

a dopřej mu, aby to, po čem z tvého vnuknutí touží, 

z tvé štědrosti také dosáhl. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni: Amen. 

Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky. 

píseň: Dům zavoní, zpěvník Orlice s.130 

 


