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Domácí nedělní bohoslužba - 30. neděle v mezidobí 

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, 

hledejte vždy jeho tvář!  (Žl 105,3-4) 

1) Úvod  

Píseň: Pane, já jsem šťasten (zpěvník Orlice s. 22) 
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a 

selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: 

P: Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane: smiluj se nad námi. 

Ostatní: Pane, smiluj se nad námi.  
P: Vzal jsi na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe 
ospravedlněni před Bohem, Kriste: smiluj se nad námi.  

Ostatní: Kriste, smiluj se nad námi. 
P: V jednotě Svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby ses´za nás přimlouval, 
Pane: smiluj se nad námi. 

Všichni: Pane, smiluj se nad námi. 

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 

Lit. úryvek obsahuje pravidla korektního jednání vůči bezbranným a znevýhodněným: 
cizincům (přistěhovalcům), vdovám, sirotkům, chudým. Pojmem "cizinci" byli 
označeni ti, kteří byli přinuceni odejít ze své země (z různých důvodů, jako např. 
válka, mor, epidemie, chudoba) a žili více nebo méně trvale v Izraeli. Nebyli členy 
izraelského společenství, a proto se netěšili jeho ochrany: byli "zranitelnější" a často 
chudí (Tito cizinci bývají v Bibli uváděni vedle vdov a sirotků, protože tito všichni 
potřebovali zvláštní ochranu (Dt 24,19-22; Jer 7,6; Ez 22,7). 

Ex 22,20-26 

          Toto praví Hospodin: "Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste 
byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že 

by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a 
vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, 
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho 
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úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je 

to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně 
stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný." 

Žalm 17  

Notový zápis si můžete stáhnout na: http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps018_01.pdf 

Odpoveď: Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
 

Miluji tě, Hospodine, má sílo, - Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!  
 
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, - můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! - 

Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, - a od svých nepřátel budu vysvobozen.  
 
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, - sláva buď Bohu, mému spasiteli! - 

Veliká vítězství jsi popřál svému králi, - dáváš přízeň svému pomazanému. 

2. čtení  

Věrohodné svědectví života misionářů (Pavla, Silvána a Timoteje) je pro Soluňany 
dalším důkazem, že evangelium k nim nepřišlo pouze ve slovech, ale "v plnosti" (v. 
5a). Svědectví životem bylo o to nepostradatelnější pro Soluňany, kteří nikdy předtím 
neslyšeli o evangeliu - právě tím spíš potřebovali vidět "žité křesťanství". Síla příkladu 
byla taková, že "svedla" Soluňany k následování: následování apoštolů, a tím i Pána, 
který v nich působil a jednal skrze "zářivé, ale i prosté projevy". 

1 Sol 1,5c-10 

          Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste 
napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku třeba v mnohém soužení, s radostí Ducha 

svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se 
přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se 
roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. 

Vždyť tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se 
od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe 
jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se 

(Božího) hněvu. 

Píseň: Tolik planých slov Hosana I.č. 477, zpěvník Orlice s.99) 

Zpěv před evangeliem – Jan 14,23 

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude 

milovat, a přijdeme k němu. Aleluja. 

Evangelium 

Milovat Boha a bližního – vše ostatní je jen komentářem tohoto přikázání. Jsou tím 

ostatní příkazy prohlášeny za zbytečné? Ne. Naše láska na zemi není nikdy tak 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps018_01.pdf
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upřímná a celostná, a proto potřebujeme konkrétní příkazy a slova "zákona i 

proroků".  

Mt 22,34-40 

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se u něho a jeden z 

nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých, a zeptal se: "Mistře, které přikázání je 

v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "'Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 

celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je 

podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý 

Zákon i Proroci. 

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 oslavován 

a 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  

Bože, měli bychom být vzorem pro ty, kteří Tě doposud nepoznali nebo kteří Tě 

hledají. Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

Mějme otevřená srdce pro všechny, kteří jsou v nouzi a potřebují naši pomoc. 
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Aby naše skutky byly motivovány láskou, ne prospěchem. 

Abychom se dokázali vcítit do problémů druhých lidí (abychom byli empatičtí) 

Abychom se radovali z maličkostí a vzbuzovali v lidech naději ve vítězství Dobra. 

Prosíme za nemocné, umírající a všechny, kteří o ně pečují. 

5) Modlitba Otčenáš 

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: 
Všichni: 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: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i 
my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením 
pokoje. 

 

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: S rosou tvého požehnání Hosana I. č.481, zpěvník Orlice s.102) 

 

 


