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Domácí bohoslužba – Květná neděle  

1.Úvod 

píseň: Přijali mě a dnes mě zradí, zpěvník Orlice s. 88 

Dnes vstupujeme do Svatého týdne, který vyvrcholí vzkříšením Krista. Na začátku 

bohoslužby se čte evangelium o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Ježíš vstupuje na místo, 

kde jako nový beránek přinese velikonoční oběť smíření. Proto se při bohoslužbě čtou 

pašije. Je možné si ozdobit stůl ratolestmi nebo květinami, které připomínají událost 

Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.  

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Po celou dobu postní jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení 

našeho Pána.  Dnes začínáme svatý týden. Nechceme jen vzpomínat na Kristův slavný 

vjezd do Jeruzaléma, ale chceme vyznat, že Kristus je náš Zachránce a Pán. Chceme 

mu vyjít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází 

ve jménu Hospodinově! 

Žehnací modlitba: 

Bože, vyslyš naše prosby, a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho 

Krále, rozmnož naši víru a veď nás, ať ho následujeme celým svým životem. Neboť on 

s tebou žije a kraluje na věky věků. AMEN. 

Evangelium Mk 11,1-10 

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal Ježíš dva 

ze svých učedníků napřed a řekl jim: "Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, 

jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. 

Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: 'Co to děláte?', řekněte: 'Pán ho 

potřebuje, a hned ho sem zase pošle nazpátek.'" Učedníci odešli a nalezli oslátko 

uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich 

ptali: "Co to děláte, že to oslátko odvazujete?" Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a 

oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně 

posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na 

polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosana! Požehnaný, který přichází ve 

jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na 

výsostech!" 

Zde je jasně vidět, jak Ježíš chápe svoji královskou důstojnost: nevstupuje do 

Jeruzaléma okázale a honosně, ale pokorně na oslátku. Tímto činem ukazuje dvě věci: 

on je skutečně Mesiášem a králem (Zach 9,9), avšak jiným než králové "tohoto světa". 

Nevystupuje před člověkem se zdrcující mocí, ale sestupuje k němu s tichostí a mírností. 

Jeho cesta k člověku vede přes ponížení, které dosáhne své největší hloubky při utrpení 

na kříži. 
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píseň: Ó, pane můj, s.25 

2) Čteme z Písma svatého 

1. čtení Iz 50,4-7 

Boží služebník je líčen jako protiklad izraelského lidu, kterému připadá těžké 

naslouchat Božímu slovu. "Služebník" je naopak dokonalým učedníkem. Charakterizují 

jej dva postoje: 1. je zcela otevřen naslouchání Božímu slovu celým srdcem, 2. zvěstuje 

to, co je mu řečeno, i přes nepřátelství a utrpení, které si tím přivádí. 

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného poučovat 

utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je 

povinnost učedníků. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl 

nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou 

tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, nebudu tedy 

potupen. Proto dávám ztvrdnout své tváři v křemen a vím, že nebudu zahanben. 

Žalm 21 

Notový záznam najdete na: Ps022_01.pdf (sdh.cz) 

 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, - šklebí rty, pokyvují hlavou: - "Spoléhal na 

Hospodina, ať ho vysvobodí, - ať ho zachrání, má-li ho rád!" * 

Obkličuje mě smečka psů, - tlupa zlosynů mě svírá. - Probodli mi ruce i nohy, - 

spočítat mohu všechny své kosti. * Dělí se o můj oděv, - losují o můj šat. - Ty však, 

Hospodine, nestůj daleko, - má sílo, pospěš mi na pomoc! * 

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, - uprostřed shromáždění budu tě chválit. 

- "Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, - slavte ho všichni z Jakubova potomstva. * 

 

2. čtení Flp 2,6-11 

Důležité je upozornit na kontext tohoto hymnu. Předcházející verše jsou výzvou k 

pokorné službě druhým: "v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v 

pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co 

slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši." 

Kristus žil tato slova jako první: nehledal svoji slávu ("nelpěl na tom, že je rovný Bohu"!), 

stal se služebníkem, pokořil se (ke službě, ne kvůli askezi hledající vlastní zdokonalení!): 

a v tomto duchu, ale také vnějším postoji, ho mají následovat jeho učedníci. 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný 

Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z 

lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k 

smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže 

při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a 

každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps022_01.pdf
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Pašije Mk 14,1-15,47 (jsou k dispozici ve zvláštním souboru) 

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 

Bože, 

1. Chceme Tě přijímat do našeho života s veškerou upřímností a pokorou. Prosíme Tě 

k tomu o pomoc. 

2. Chceme s Tebou spolupracovat a pozitivně ovlivňovat vztahy mezi lidmi. Prosíme 

Tě k tomu o pomoc. 

3. Chceme se zastávat lidí slabých, zranitelných a nespravedlivě pronásledovaných. 

Prosíme Tě k tomu o pomoc. 

4. Chceme dát na Tvé varování před zlem a nepodceňovat ho. Prosíme Tě k tomu o 

pomoc. 

5. Chceme včas zlo rozpoznat, zříci se ho a postavit se mu. Prosíme Tě k tomu o 

pomoc. 

6. Chceme si pozorně všímat Tvé přejícnosti, věrnosti a přátelství. Prosíme Tě k tomu 

o pomoc. 

7. Chceme mít na paměti Tvůj příslib života věčného a radovat se z něho. Prosíme Tě 

k tomu o pomoc 

5) Modlitba Otčenáš 

Vyvrcholením našeho společného setkání ať je modlitba Páně, ve které je obsaženo 

všechno, zač se máme modlit:  

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. 
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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: 

Pohlédni, Bože, na svou rodinu, 

pro niž se náš, Pán Ježíš Kristus, 

neváhal vydat do rukou těch, kteří ho nenáviděli, 

a která Tě prosí o požehnání; 

shlédni na nás a provázej nás tyto dny, kdy si chceme hlouběji uvědomovat Tvoji 

lásku k nám. Ty žiješ a vládneš na věky AMEN. 

Všichni: Amen. 

Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky. 

píseň: Čas dlouhý je, zpěvník Orlice s. 

 


