
1 
 

Domácí nedělní bohoslužba – slavnost Krista Krále  

1)  Úvod  

píseň: Náš pán je vládcem nad vesmírem (Zpěvník Orlice s.75) 

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 

Ve 34. kapitole Ezechiel opakuje téma z Jer 23,1-6 a vytýká pastýřům (králům a 

politickým vůdcům), že se nestaraly o svěřený lid. Na jejich místo se objeví pravý pastýř 

(pojem "pastýř" se běžně používal na Východě pro označení krále). Slova Ezechielova a 

Jeremiášova se v NZ rozvinuly ve slavné řeči o Ježíši, dobrém pastýři (Jan 10). 

Ez 34,11-12.15-17  

Toto praví Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se 

pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o 

své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném 

čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu 

hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit 

tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, 

Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly." 

Žalm 23 

Notový zápis najdete na: http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps023_01.pdf 

Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps023_01.pdf
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Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 

– vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje mou duši. 

Vede mě po správných cestách, – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – 

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. 

Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše 

přetéká. 

Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v 

Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. 

 

2. čtení 

Celá patnáctá kapitola prvního listu Korinťanům pojednává o vzkříšení – nejprve 

Kristově, pak těch, kdo Kristu patří. Podnětem k této obšírné kapitole je to, že jedna 

skupina korintské obce popírá vzkříšení mrtvých (1 Kor 15,12). Je možné, že jde o tutéž 

skupinu, která tvrdila, že vzkříšení již nastalo, a byla přesvědčena, že žije v čase 

naplnění (4,8). Mohl tu být i vliv představ řeckého myšlení, které znalo nesmrtelnost 

duše, nikoli však tělesné vzkříšení mrtvých: Pavel oproti tomu silně zdůrazňuje tělesnost 

vzkříšení (15,35-49). 

1 Kor 15,20-26a.28  

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt 

přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje 

spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni 

budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je 

Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své 

království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž 

musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako 

poslední nepřítel bude zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám 

Syn podřídí tomu, který mu to všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem. 

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

evangelium 

 24. a 25. kapitole nám Matouš předkládá "poslední události" pomocí různých 

obrazů (částečně se překrývajících), z nichž poslední (dnešní) je "detailním záběrem". 

Zatímco předcházejí texty byly spíš obecnější (ať už krátká přirovnání – Mt 24,29-44, 

nebo i podobenství - 24,45-30), dnešní obrazná řeč je konkrétnější (jedná se o obraznou 

řeč, a ne o podobenství se zápletkou a vyústěním). Je to text důmyslně sestavený, 

některé části se opakují, a tím se usnadňuje zapamatování. 
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Mt 25,31-46 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni 

andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. 

A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své 

pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, 

přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť 

jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na 

cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili 

jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, 

kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy 

jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě 

viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: 'Amen, 

pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, 

pro mě jste udělali.' Potom řekne těm po levici: 'Pryč ode mě, vy zlořečení, do 

věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a 

nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě a neujali 

jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a 

nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového 

nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili 

jsme ti?' On jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z 

těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, 

spravedliví však do věčného života." 

"Jakou vděčnost bys měl tedy projevovat svému dobrodinci chudákovi! Měl bys 

být plný radosti a štěstí za takovou čest. Ty však jsi mrzutý a nepřístupný… znáš jen 

jednu odpověď: "Nemám, nedám, jsem chudý". Máš pravdu, jsi chudý a nemáš nic: Jsi 

chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem, chudý ve víře v Boha, jsi chudý i ve věčné 

naději." (Sv. Bazil Veliký) 

 

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  

Bože, 

- Tvůj Syn, Ježíš, nám podává svědectví o Tobě. I my chceme o Tobě svědčit 

svým životem. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- děkujeme za Tvé milosrdenství. Chceme být milosrdní k sobě i druhým. 

Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- chceme být citliví a vnímaví k lidem kolem nás. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- chceme v životě hledat skutečné hodnoty. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

- nechceme se nad nikým povyšovat a před nikým ponižovat. Prosíme Tě k tomu 

o pomoc. 

- prosíme za nemocné a opuštěné, a za ty, kteří o ně pečují. 

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: Rozsvítím ve svém srdci lásku (Zpěvník Orlice s. 41) 


