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Domácí bohoslužba – 1. neděle postní 

1)Úvod 
píseň: Slyš nás, ó Pane, na výsosti; zpěvník Orlice s. 6  

 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  Amen. 

Připravme svá srdce k naslouchání Božího slova. 

Na kříži jsi prosil za viníky, Pane: smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi. 

Své církvi jsi svěřil službu smíření, Kriste: smiluj se nad námi.  

Kriste, smiluj se nad námi. 

Přikazuješ nám odpustit dříve, než přistoupíme k tvému oltáři, 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 Gn 9,8-15 

Úryvek je součástí tzv. "prehistorie" světa (Gn 1-11) pojednávající o prvopočátcích 

lidstva. Po pádu do hříchu lidé propadávají stále víc svévoli. Této lavině hříchu učiní přítrž 

potopa, která je tak předobrazem očišťujících vod křtu. Bůh pak dává pocítit nově svoji blízkost: 

uzavírá smlouvu s celým tvorstvem. Tato smlouva je ve skutečnosti jednostranným Božím 

závazkem, čistým darem bez žádných požadavků na člověka. 

 

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, 

se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co 

vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude 

už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi." Bůh dodal: "Toto je 

znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí 

pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když 

nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je 

mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k 

potopě, aby zahubila každé tělo." 

 

Žalm 24 
Notový zápis najdete na:  Ps025_07.pdf (sdh.cz) 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, - a pouč mě o svých stezkách. - Veď mě ve své pravdě a uč 

mě, - neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. *  

 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps025_07.pdf
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Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, - na své milosrdenství, které trvá věčně. - 

Pamatuj na mě ve svém milosrdenství - pro svou dobrotivost, Hospodine! *  

 

Hospodin je dobrý a dokonalý, - proto ukazuje hříšníkům cestu. - Pokorné vede k správnému 

jednání, - pokorné učí své cestě. * 

 

2. čtení 1 Petr 3,18-22 
Autor chce svým listem povzbudit a posílit pronásledované křesťany, kteří zakouší 

podobný úděl jako samotný Ježíš. Před jejich oči se proto staví příklad Kristova utrpení, které 
má být pro ně posilou a zdrojem vytrvalosti. Vždyť Kristovo utrpení i smrt jsou pramenem 
smíření, čistého svědomí, spásy, tj. nového života v Duchu. Tyto dary se zpřítomňují křtem.  

 
Milovaní!  Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby 

nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom 
duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v 
Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, 
se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která (tehdy byla) předobrazením křtu, i vám nyní 
přináší spásu. Ne že by (křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám, aby bylo čisté naše 
svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  On se odebral do nebe, je po Boží pravici 
a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly. 

 
píseň: On přítel můj; zpěvník Orlice s. 8 

 
Evangelium  Mk 1,12-15 

Boží vláda, čili Boží přítomnost v moci a síle, je teď mimořádným způsobem blízko 
lidem. Klíčem ke vstupu do tohoto království pokoje je obrácení. Takové obrácení znamená 
obrat od sebe k Bohu, od sebedůvěry k víře v Ježíše Krista, od vlastních cest k cestám evangelia. 

 
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil 

tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš 
do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. 
Obraťte se, věřte evangeliu." 
 

Štíři, jedovatí hadi, divoké šelmy – taková setkání mohou zpestřit naše putování po 
pouštních oblastech. Jsou tam zvířata agresivní, lačná, nelítostná, "řvavá". Komu by se 
nepodlomila kolena při pohledu na jejich otevřené chřtány? A kdo by se nechvěl před jedovatým 
hadem? Vydat se do pouště sami předpokládá velkou statečnost … anebo bláznovství. Anebo – 
je možné zvolit jinou variantu, vybrat si schopného a vybaveného průvodce. S ním se člověk 
neztratí a nemusí se tak obávat nečekaných překvapení. A tuto variantu zvolil Ježíš. Nevydal se 
sám, vybral si průvodce – ba spíš naopak… Ježíše si vyhlédl nejprve průvodce, který ho pak do 
pouště zavedl. Průvodce s velkým "p", Duch Boží. Ježíšův model je "schůdný" i pro nás. To 
znamená, že bychom se měli vydat na Saharu či na arabskou poušť? To těžko. Ani to zrovna 
neznamená, že bychom se měli uchýlit na nějaké opuštěné místo. I tak však platí, že každý se 
má vydat na poušť – přinejmenším (a tím spíš) na prahu postního období. Jaká je to tedy tato 
záhadná poušť? To je to místo, kde je každý z nás opravdu sám před Bohem (a před sebou) - 
zrovna jako na poušti. Místo, kde jsou také divoké šelmy. Ale zároveň prostor, kde je možné 
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zažít Boží zásah, jeho blízkost (Kristus to zažil skrze anděly). Jistě není těžké vystopovat, že se 
jedná o poušť našeho nitra. 

 

3) Společně prosíme 
1. Chceme se postit od hořkosti a smutku a naplnit srdce radostí. Prosíme k tomu o pomoc. 

2.  Chceme se postit od nespokojenosti a naplnit se vděčností. Prosíme k tomu o pomoc.  

3. Chceme se postit od hněvu a naplnit se mírností a trpělivostí. Prosíme k tomu o pomoc.  

4. Chceme se postit od pesimismu a naplnit se nadějí a optimismem. Prosíme k tomu o 

pomoc.  

5. Chceme se postit od starostí a naplnit se důvěrou v Tebe. Prosíme k tomu o pomoc. 

6. Chceme se postit od sobectví a naplnit se soucitem s druhými. Prosíme k tomu o pomoc.  

7. Chceme se postit od slov, naplnit se tichem, abychom mohli naslouchat druhým. Prosíme 

k tomu o pomoc.  

8. Prosíme za nemocné a všechny, kdo se o ně starají 

 

4) Modlitba Otčenáš 
Když jsme byli pokřtěni, přijali jsme Ducha synovství, ve kterém smíme Boha nazývat 

Otcem. Pomodleme se, jak nás Pán Ježíš naučil: 

 

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: 

Prosíme tě, Bože, ať sestoupí na nás tvé požehnání, aby v soužení naše naděje rostla, v 

pokušení se naše ctnosti upevnily a jednou abychom dosáhli věčného vykoupení. Skrze 

Krista, našeho Pána. 

Všichni: Amen. 

 

Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky. 

píseň: Bůh je záštita má; zpěvník Orlice s. 9 

 


