
Domácí bohoslužba – 3. neděle v mezidobí   

1)Úvod  

píseň: Pán zastavil se na břehu, zpěvník Orlice s. 151 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

 

Dříve než se zaposloucháme do Božího slova litujme svých hříchů: 

 

Smiluj se nad námi, Pane.  

Hřešili jsme proti tobě.  

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.   

A dej nám svou spásu. 

 

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

věčného. AMEN. 

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 Jon 3,1-5.10 

Tato kniha, sepsána někdy mezi 6. a 2. st., je poučným příběhem, který se nemusí 

pojmout jako historické líčení. Důležitější je teologické poselství: Boží milosrdenství je 

pro všechny (nejen pro Židy). Jedinou podmínkou je přijetí Božího slova a zřeknutí se 

hříšných cest.  

Hospodin oslovil Jonáše: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej tam, co ti 

ukládám." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo 

veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet 

městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští 

obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se v žínice, velcí i malí. 

Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl 

na ně zkázu, kterou jim hrozil. 

 



Žalm 24 

notový zápis najdete na: Ps025_07.pdf (sdh.cz) 

Odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine! 

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. * 

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 Kor 7,29-31 

Pavel nehlásá rezignující útěk od světa (ani stoický postoj lhostejnosti vůči 

vnějším událostem). Vždyť v Řím 12,15 jasně říká, že křesťan "pláče s plačícími a raduje 

se s radujícími". Tyto radosti a bolesti však nejsou absolutní, ale relativní. Zdravé 

křesťanství udržuje napětí mezi "přebýváním v tomto světě" a "očekáváním budoucího 

světa". 

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji 

neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a 

ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho 

neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. 

píseň: Nám radostí jsi, Pane, zpěvník Orlice s. 28 

evangelium Mk 1,14-20 

Evangelium Boží (evangelium - "radostná, dobrá zpráva") zde znamená 

"evangelium o Bohu", o jeho kralování – jak nám napovídá následující verš 15. Kristus 

je ten, komu patří iniciativa: pohledem vyhlíží své nové učedníky, mocným slovem je 

povolává k následování (učedníci jsou povoláni, aby byli s Ježíšem – Mk 3,14) a k 

poslání. Následování Krista a poslání jsou úzce spjaté. 

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží 

evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte 

evangeliu." 

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; 

byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Ihned 

nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna 

Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého 

otce Zebedea na lodi s pomocníky a odešli za ním. 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps025_07.pdf


Tuto neděli slavíme podruhé neděli Božího slova. Papež František k tomuto 

tématu říká: Ježíš dnes opakuje také tobě: „Odvahu, jsem ti nablízku, udělej mi místo a 

tvůj život se změní!“ Ježíš klepe na dveře. K tomu ti Pán dává svoje slovo, abys je přijal 

jako milostný dopis, který ti napsal, a pocítil tak, že je s tebou. Jeho slovo nás utěšuje a 

povzbuzuje. Zároveň nabádá k obrácení, otřásá námi, zbavuje nás sobeckého ochrnutí. 

Jeho slovo má totiž moc život změnit a umožnit nám přejít ze tmy k životu. Taková je 

síla Jeho slova… 

Ke komu začal Ježíš mluvit? Evangelium říká, že »když se ubíral podél 

Galilejského moře, uviděl dva bratry [...] jak vrhají do moře sítě, byli totiž rybáři. Řekl 

jim: Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí« (Mt 4,18-19). Prvními adresáty 

povolání byli rybáři, nikoli lidé vybraní pečlivě na základě svých schopností anebo 

zbožní, kteří pobývali na modlitbách v chrámu, zatímco běžní lidé pracovali… 

Všimněme si, co jim Ježíš řekl: udělám z vás rybáře lidí. Mluví k rybářům a 

používá slovníku, kterému rozumějí. Skrze jejich život je přitahuje, povolává je tam, kde 

jsou, a takové, jakými jsou, aby je zapojil do Svého poslání. »Oni hned nechali sítě a 

následovali ho« (v.20). Proč hned? Jednoduše proto, že pocítili přitažlivost. Nebyli 

pohotoví a připravení proto, že obdrželi příkaz, nýbrž proto, že je přitáhla láska. K 

následování Ježíše nestačí dobrá snaha, je zapotřebí denně vnímat Jeho povolání. 

Pouze On, který nás zná a miluje až do dna, umožní nám vyplout na širé moře života. 

Jako to učinil s těmi učedníky, kteří mu naslouchali. 

 

3) Vyznání víry 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho 

viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího ,který se zrodil 

z Otce přede všemi věky: 

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, 

jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. 

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. 

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem 

i Synem je zároveň uctíván a oslavována mluvil ústy proroků. 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

Očekávám vzkříšení mrtvých 

a život budoucího věku. 

Amen. 

4) Společně prosíme  



Prosme za jednotu všech, kdo jsou křtem povolání k následování Krista 

Prosme za vstřícnost a porozumění ve společnosti v církvi i v rodinách 

Prosme za naše přátele a spolupracovníky, kteří žijí bez světla víry 

Prosme za ty, kterým se křivdí a bojují proti nespravedlnosti 

Prosme za lidi, o které se nikdo nezajímá a za zemřelé na které nikdo nepamatuje 

Prosíme za mladé lidi, kteří jsou v zajetí vztahových problémů a různých závislostí 

Prosíme o pomoc, abychom i v této době dokázali být vděční za vše co dostáváme, a 

zachovali si pozitivní přístup k životu 

5) Modlitba Otčenáš 

P: S důvěrou se 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.  

 

6) Požehnání 

 

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: Vše, co mohu dát, zpěvník Orlice s. 41  

 

 


