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Domácí bohoslužba – 3.  neděle postní 

1)Úvod 

píseň: Úžasná láska, zpěvník Orlice s. 115 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  Amen. 

Otevřme svá srdce naslouchání našemu Pánu: 

Byls povýšen na kříž, abys k sobě přitáhl všechny, Pane: smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi. 

Svým slovem nás vedeš ze smrti do života, Kriste: smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 

Dáváš nám účast na svém těle a krvi, Pane: smiluj se nad námi. 

Pane, smiluj se nad námi. 

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

věčného. 

2) Čteme z Písma svatého. 

1. čtení Ex 20,1-17 

Jak prozrazuje samotný začátek dekalogu, jedná se o víc než o pouhý souhrn 

povinností: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu 

otroctví" (v. 2). Tato věta poskytuje základ a zdroj všech "přikázání": Bůh osvobodil 

Izraele k tomu, aby mohl zachovávat nařízení. Boží dar je tak uschopněním a motivací 

k životu podle Božího řádu. Takový řád zahrnuje vztah vertikální a horizontální, vztah k 

Bohu (první tři přikázání) a k bližnímu (dalších sedm). Tyto dva vztahy jsou vnitřně 

spjaté. 

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z 

egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si 

modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve 

vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já 

Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého 

pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, 

kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 

Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den 

sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 1Ale 

sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, 

ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani 
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přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, 

moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni 

sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho 

žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 

Nezabiješ. Necizoložíš.Nepokradeš. 

Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého 

bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho 

otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému 

bližnímu." 

Žalm 18 

Notový zápis najdete na: Ps019_07.pdf (sdh.cz) 

Pane, ty máš slova věčného života. 

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, - Hospodinův příkaz je spolehlivý, 

nezkušenému dává moudrost. * 

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, - Hospodinův rozkaz je 

jasný, osvětluje oči. * 

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, - Hospodinovy výroky jsou 

pravdivé, všechny jsou spravedlivé. * 

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, - sladší jsou nad med, nad šťávu z 

plástů. * 

2. čtení 1 Kor 1,22-25 

Ani Židé, ani Řekové nebyli tak "pomýlení", jak se může zdát z Pavlových slov. Jejich 

chyba byla v tom, že poměřovaly Boha podle svých omezených měřítek. Řekové podle 

"lidské" moudrosti, Židé podle mocných mesiánských znamení. Jenže Bůh je větší než 

veškeré lidské představy. Tak velký, že mohl paradoxně projevit a ukrýt svou moc i 

moudrost pod "opačnou podobou" slabosti a pošetilosti kříže! 

Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme 

Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo 

jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 

Neboť "pošetilá" Boží věc je moudřejší než lidé a "slabá" Boží věc je silnější než lidé. 

píseň: On přítel můj, zpěvník Orlice s. 8 

Evangelium Jan 2,13-25 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps019_07.pdf
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Evangelní text obsahuje dva momenty: Ježíš jednak uznává hodnotu 

starozákonního chrámu a kultu (proto očišťuje znesvěcený chrám a pronáší vysvětlující 

výrok "nedělejte z domu mého Otce tržiště"), jednak předvídá něco nového, nový chrám 

vzkříšeného těla. Jako byl stan během putování pouští místem setkání s Bohem, tak je 

nyní Ježíš "stanem" setkávání (J 1, 14 - podle řeckého textu). Tuto novou Boží 

přítomnost v Ježíši Kristu je však možné poznat jen díky světlu vzkříšení (v. 22). 

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V 

chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal 

z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel 

peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte 

z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro 

tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle 

smíš dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase 

postavím." Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase 

postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen 

z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které 

Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho 

jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal 

všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je 

v člověku. 

1. Nový zákon neruší Desatero, ale naopak jej prohlubuje, dotahuje do důsledků a 

dodává nové motivace. Z deseti příkazů si zvol některé a promysli, jak je NZ prohlubuje. 

2. Konkretizuj, v čem je pro tebe ukřižovaný Kristus moudrostí a mocí. 

 

3. Zamysli se nad Žd 10,19-22. 

3) Společně prosíme 

1. Pane, chceme plnit tvá přikázání a ukazovat jiným jak jsou pro život důležitá   - 

prosíme Tě o pomoc 

2. Zvláště v postní době se chceme zbavovat všeho, co nás odvádí od Tebe - prosíme 

Tě o pomoc 

3. Prosíme, ať neodsuzujeme každého, kdo má v církvi i společnosti jiný názor než 

my  

4. Prosíme za všechny nemocné a opuštěné a také za ty, kdo ztrácejí sílu při službě 

ostatním. 

5. Prosíme o pomoc, abychom nezapomínali na všechny u nás i ve světě, kteří jsou na 

tom hůř než my 

6. Prosíme za učitele, také za žáky a jejich rodiče, kteří nezvládají distanční výuku. 
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7. Prosíme za ty, kteří v této době ztrácí sílu, naději a víru v Tebe. 

4) Modlitba Otčenáš 

Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky: 

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: 

Pozdravme se pozdravením pokoje. 

5) Požehnání 

Vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: 

Prosíme tě, Bože, veď srdce svých věřících 

a uděl jim svou milost,   

aby v trvalé lásce k tobě i bližnímu 

plnili všechna tvá přikázání. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni: Amen. 

Dobrořečme Pánu. 

Všichni: Bohu díky. 

píseň: Pomoz mi, můj Pane, zpěvník Orlice s. 33 

 


