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Domácí bohoslužba – 5. neděle v mezidobí   

1)Úvod  

píseň: Čeká mě den, zpěvník Orlice s. 27 

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

Dříve, než se zaposloucháme do Božího slova, litujme svých hříchů: 

Ty jsi cesta, která vede k Otci, Pane: smiluj se nad námi.  

Pane, smiluj se nad námi. 

 Ty jsi pravda, která osvěcuje národy, Kriste: smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 

 Ty jsi život, který obnovuje svět, Pane: smiluj se nad námi. 

Pane, smiluj se nad námi. 

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 Job 7,1-4.6-7 

Job, postižený hlubokými ranami navenek i uvnitř, odpovídá na Elifazovu lacinou 

útěchu (kap. 4-5) a nadšenecký optimismus ("Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá…" - 

Job 5,17n.), který je "odtržený od reality" (proto odpověď začíná: "Kéž by bylo dobře 

zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo!" - 6,1). Job proto vylévá své nitro a 

popisuje svůj stav pomocí různých obrazů (těžce pracujícího člověka, otroka či 

námezdníka – tři povolání považovaná za bídná, povolání "za trest").  

Job řekl: "Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni 

nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal 

v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi 

vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dni jsou rychlejší než 

tkalcovský člunek, uplývají bez naděje. Pamatuj, že dechem je můj život, mé oko již 

nikdy neuzří štěstí." 

Žalm 146 

Notový zápis najdete na: Ps147_05.pdf (sdh.cz) 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps147_05.pdf
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Odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. 

Nebo: 

Aleluja. 

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, - opěvujte našeho Boha, neboť je milý, - zaslouží 

si chvály. - Hospodin buduje Jeruzalém, - shromažďuje rozptýlené z Izraele. * 

Uzdravuje ty, jimž puká srdce, - a jejich rány obvazuje. - Určuje počet hvězd, - každou 

z nich nazývá jménem. * 

Velký je náš Pána a přemocný, - jeho moudrost je bez míry. - Pokorné Hospodin 

pozvedá, - bezbožné však ponižuje k zemi. * 

2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23 

Těm, kteří se odvolávají na zákon svobody (a tak neberou ohled na druhé), Pavel 

předkládá "sebe jako vzor", aby ukázal prvenství zákona lásky. Tento zákon hledá to, co 

prospívá druhým, a dokáže se zřeknout i těch oprávněných nároků (v případu apoštola 

nepřijímat odměnu za hlásání evangelia). 

Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako 

povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z 

vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním tak jen úkol, 

který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to 

nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. 

Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych 

tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro 

všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno 

dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia. 

píseň: V čas úzkosti, zpěvník Orlice s. 29 

Evangelium Mk 1,29-39 

Perikopa se skládá ze tří malých pasáží (29-31; 32-34; 35-39), z nichž první dvě 

ukazují Krista jako toho, kdo osvobozuje od projevů zla (nemoci nebo zosobněného Zla). 

Třetí část vyzdvihuje, že jádrem Ježíšova působení (neohraničeného na jedinou 

skupinu!) je hlásání Božího slova a vyhánění zlých duchů: tím se zviditelňuje, že vláda 

nepřítele končí (Bůh se ujímá svého lidu, Boží království je tu!). 

Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a 

Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 

Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu ji horečka přestala a ona je obsluhovala. 

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a 

posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými 

chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, 

protože věděli, kdo je. 
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Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel na opuštěné místo a tam se 

modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě 

hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, 

protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a 

vyháněl zlé duchy. 

Celé evangelium dokládá Ježíšovu vnitřní svobodu, s níž se otvírá stále novým 

situacím a okolnostem, které ho potkávají.  

Ježíš bere nemocnou ženu za ruku a uzdravuje ji. Stejně tak pozvedá každého 

z nás, když ho o to poprosíme, nebo ty, které mu svěřujeme. Všechny nás chce 

pozvednout ze smrti do života.  Evangelista říká, že v té chvíli byla Petrova tchyně 

uzdravena a začala je obsluhovat.  Byla uzdravena ke službě. Nebyla uzdravena jen 

z fyzické nemoci, byla osvobozena pro službu. Právě tím se připodobnila Kristu.  Ježíš 

nepřišel na prvním místě proto, aby uzdravil všechny fyzické nemoci, ale aby nás 

uschopnil žít z lásky pro Boha a pro druhé. Abychom nežili pro sebe, ale mohli se starat 

o druhé v jejich potřebách a omezeních.  

To dokazuje Ježíš dále, když jde po vyčerpávajícím dni brzy ráno setkat se svým 

Otcem v modlitbě. Je tady nalezen a upozorněn, aby šel a uzdravoval. Je vybízen, aby 

opakoval ta skvělá znamení, kterých byli učedníci svědky. Místo toho se zvedne a 

odchází jinam. Jde tam, kde ví, že je jeho místo. Opouští zdánlivou jistotu úspěchu a 

slávy. Jde plnit vůli svého Otce, protože právě proto přišel. I v tomto případě se 

projevuje Ježíšova svoboda.  

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. 
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4) Společně prosíme  

1. Za hledající, ať poznají správnou cestu a dokážou po ní jít. 

2. Prosíme o milosrdné srdce, ať odpouštíme sobě i druhým. 

3. Prosíme o sílu starat se o lidi nemocné a staré. 

4. Prosíme o moudrost pro státní i církevní představitele. 

5. Prosíme za oběti dopravních nehod a jejich rodiny. 

6. Prosíme o pomoc při nápravě svých závislostí a nedostatků. 

7. Prosíme, pomáhej nám vytvářet hezké vztahy. 

8. Prosíme za sebe: Probuď nás k životu podle víry. 

9. Za farnost 

10. Za biskupy a kněze 

11. Za římského biskupa Františka 

12. Za zemřelé 

5) Modlitba Otčenáš 

Společně se pomodleme tak, jak nás Pán Ježíš naučil: 

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: Za to, že v stromech, zpěvník Orlice s. 30 


