
Domácí nedělní bohoslužba - 4 . velikonoční  

  Úvod  

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 

Sk 2,14a.36-41 

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k 

lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem 

ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ 

Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, 

co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít 

ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha 

svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě 

daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ 

Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto 

zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den 

se k nim přidalo na tři tisíce lidí. 

 

 

 

Žalm 23 



Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

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 

1 Petr 2,20b-25 

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste 

přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste 

šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když 

mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše 

tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo 

kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. 

Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. 

píseň 

evangelium 

Jan 10,1-10 

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká 

tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu 

otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své 

ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím 

však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. “Ježíš jim 

pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl 

znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede 

mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde 

skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj 

přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby 

ho měly v hojnosti.“ 

 



Když o sobě Ježíš prohlásí, že je dveře, říká tím něco významného, protože dveře 

jako takové pro nás mnoho znamenají. Především chrání, poskytují bezpečí, ale také 

oddělují a rozdělují. Dveřmi se vchází a odchází. Dveře nám někdo může také 

zabouchnout před nosem, a když se ozve hlášení: „Ukončete výstup a nástup, dveře 

se zavírají,“ nikdo se dovnitř nedostane – a další metro už nemusí jet. Dveře jsou i 

jako metafora nesmírně důležité. Za dveřmi třeba někdo stojí a tluče. Otevřeme? 

Nebo se zabedníme ještě víc, aby se dovnitř opravdu nedostal? Za dveřmi se může 

dít něco nádherného, čeho bychom se chtěli zúčastnit- slavnost nebo hostina. 

Možná, že když zatlučeme, pustí nás dovnitř. Ale co když ne? Všelijaké otázky a 

všelijaké situace vznikají právě u dveří.  

 

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  

Prosíme o pomoc, abychom byli pro ostatní příkladem v zodpovědném 

dodržování všech zdravotních a hygienických nařízení. 

 

Prosíme za obyvatele rozvojových zemí, kde se koronavirové onemocnění velmi 

šíří. 

 

Prosíme za dobrovolníky, kteří nezištně slouží těm nejpotřebnějším. 

 

Prosíme za rodiny, které v posledních dnech ztratili někoho ze svých blízkých. 

 

Prosíme o pomoc při řešení různých nedorozumění a zranění v rodinách. 

Prosíme Tě o sílu a odvahu, abychom i v této době uměli být nablízku těm, kteří    

nás nejvíce potřebují. 

 

 



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 

 

 


