
Domácí nedělní bohoslužba - 32. neděle v mezidobí 

1) Úvod  

Píseň: Mír na zemi daruj nám (Zpěvník Orlice s. 109) 

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 Mdr 6,12-16  

V Novém Zákoně Moudrost vystupuje jako skutečná osoba v Kristu Ježíši, který je "mocí 

a moudrostí Boží" (1 Kor 1,24). 

 

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo 

ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní 

časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná 

prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo 

jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. 

 

Žalm 62 

Notový zápis najdete na http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps063_01.pdf 

 

http://sdh.cz/korejs/zalmy/Ps063_01.pdf


Odpověď: Má duše po tobě žízní, Hospodine, můj Bože! 

 

Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, - má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé 

tělo, - jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.  

 

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu. Vždyť tvá milost je lepší 

než život, - mé rty tě budou chválit.  

 

Tak tě budu velebit ve svém životě, - v tvém jménu povznesu k modlitbě své dlaně. - 

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, - plesajícími rty zajásají ústa.  

 

Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, - v nočních hodinách budu na tebe myslet. 

- Neboť stal ses mým pomocníkem, - a ve stínu tvých křídel jásám.  

 

2. čtení 1 Sol 4,13-18 

Tento úryvek charakterizují tři hlavní myšlenky. Křesťan nemůže mít stejný postoj k 

smrti jako ti, kteří nemají naději. Pokud věříme, že Kristus vstal z mrtvých, pak věříme, 

že i mrtví vstanou a budou s ním.  Při příchodu Páně se opět "sejdeme". 

 

            Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte 

pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i 

vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s 

ním. Říkáme to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu 

Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní 

archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí 

křesťané, potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi 

uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. 

Těšte se proto navzájem tím, co jsem vám teď řekl. 

 

Píseň: Otevři, pane, ústa má (zpěvník Orlice s. 192, Hosana I č. 58) 

 

Evangelium Mt 25,1-13 

Symbol svatby, ústřední v dnešní perikopě, je oblíbeným motivem textů, které mluví o 

příchodu Ježíše na konci časů (např. Mt 22,1n.): podtrhuje totiž naplnění, hojnost, radost 

z příchodu Mesiáše.  

 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné 

deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých 

a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však 

vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly 

všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: 'Ženich je tady! Jděte mu 

naproti!' Tu všechny panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily 

prozíravé: 'Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: 

'Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a 



kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na 

svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: 'Pane, pane, otevři 

nám!' On však odpověděl: 'Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, 

protože neznáte den ani hodinu." 

 

K zamyšlení: 

1. Co jsem ochotný "investovat", abych nacházel Moudrost? 

2. Je pro mě Kristovo vzkříšení skutečným zdrojem naděje, tváří v tvář skutečnosti 

smrti? Jak předávat (autentickým způsobem) tuto naději i těm, kteří "truchlí"? 

3. Co si konkrétně představit pod tím, že je třeba "být připraven" na setkání s Kristem? 

 

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  

Prosíme o pomoc, abychom se dokázali chovat zodpovědně a neohrožovali druhé 

svým jednáním. 



Prosíme o sílu pro nemocné doma a v nemocnicích a pro všechny, kdo o ně pečují. 

Prosíme za naše blízké, kteří se v době pandemie cítí osamělí. 

Prosíme o pomoc, abychom i v této nelehké době dokázali vnímat tvoji lásku a 

přítomnost. 

Prosíme za všechny, kteří se vlivem pandemie ocitli v tíživé životní situaci. 

Prosíme o pomoc, abychom měli otevřené oči a srdce a byli připraveni pomoci 

potřebným. 

Prosíme za děti, aby neztráceli odhodlání a vytrvalost při domácí výuce a za 

pedagogy a rodiče, kteří jim pomáhají se s touto situací vypořádat. 

 

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: Kdo mě z pout mých (zpěvník Orlice s. 114, Hosana I. č. 97) 


