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Bohoslužba v rodině
pro dospělé

V našízemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křest'anů možné přijít na nedělní mši
svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních
modliteb např. zde: }1i§§.J"!:ťl:1!ť..1:j*ť§§_ť,.l.;iťr:;"tl;.§::!ll;1,1lLi*, i!tť,i:n:;|,;i:jí1{Jlilllil,,1iili.:l.]:::.::
il*ťj.tj.*: Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budotl
přítomné děti a jakého věku, Nabízíme návod, kteni si lze pod|e okoiností přizpůsobii vaširn
podmínkám.

?r:*,"ld *e rrr:*|:lb.! ť:ud*t: t:ía:;,l,riil j*n d*spěli, 1r-* ji rlerť. pii;:rauilt"a*i.*.
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2)Začínáme
Í.*yž t* tii';:*r:l *ilrrsrral*i k*i*rl: y:{tprav*r*:rlr; at.r:i,rl *ltlc i*diny ůť:|:lr: r,}rlll1i,:l|:a t rjiil: :,t:,
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ř. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děiáme někdy chyby a
selháváme, Prosme nyní Pána Bohaza odpuštění:

í3; SmiIuj se naC námi, Pane,
*st*tn j: Hřešiiijsme proti tobě.
7, Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Csa'i,alni,A <1ej nám svou spásu.

P. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust'nám hříchy a doved'nás dc života
věčného.
iiu*nni Amen.

3) Čtenne z Písma svatého
ř. Nyní se zaposlouchejme do textu Písrna svatého a poprosme Boha, aby nás Lrčinil
vnímavými k tomuto textu.
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4) Vyznání víry
P: Nyní společně vyznejme víru:

Vr,:;i:ril,Věřím v jednoho Boha,
otce všemohoucího, stvořitele nebe i země,
všeho viditrelného i neviditelného,
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
kteni se zradil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
ski,ze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupilz 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 vstalz mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nelre, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a Jeho kráiovství bude bez konce.
věřím v Ducha svatého, pána a dárce života,
ktery z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků,
Věřím v jednu, svalou, všeobecnotr, apoštolskou církev,
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchú,
Očekávám vzkříšen í mrlvých
a život budoucího věku,
Amen.

5) Společně prosíme (a děkujerne)
?1ati*l:1t-i.j*. r,:,r::jlil'i:;,: tr:r*l**. Ll* ji i.l i,il1.-l 11;,;1,r'rr4,,,;:lri,: pr,::,1*ž,i1 i ;:**ák*,,.?,|lit:l7,;.; vi* *,:i;li
tí: i;e{T, íj::|: l.iit;i,,
ť, Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjítz textu, kteni se četl. Zakaždau prosbou se
při poj í jednoduché zvolání,,Amen".
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5) Modlitba Otčenáš
i:a::.: ;.,]_- ]i _.,i_]: .:-? i .- ,, : :Ciitbl řá;:*
F pomodierne se modlitbu, kterou nás naučil pán Ježíš:
",ii,i::,,-,,l Otče náš..1enž1si na nebesích.
posvět' se jnréno tvé. Přild království tvé.
Bud'vule tvá jako v nebi, tak i na zemi.
chléb náš,lezdejšídej nám dnes.
A odpust' nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkúm.
A neuved' nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

i,,ij i.: ie m * r:ii p * iit t y: t: 7-4 r a,,l p *it*j*,.
ř} Pán Ježíš nánl přinesl poko;. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také
druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

6) Požehnání
P Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání. chraň nás všeho zlého a doved'nás do života věčného,''ťárr:hnt. 

Amen.

,; Dobrořečme Panu
lšt:*rii. Bohu díky,



Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme irejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patřívšechna moc a s!áva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahleděnído svých práv a nároků,

hiedali přryernnost a pohod!í, zábavu čiadrenalin,

nedbalijsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád,

i( přírodě jsnre byli bezohlednía chtěli stále víc.

Cestovánim za krásamijsme znečistiii vzduch i rnoře.

Svou bezohIedností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole oesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se ja|<o páni světa a viádci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutníje už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konf liktri,

Ve své zasleoenosii jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovaIi, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množíse myši,

že v zemíclr bez deště je hlad a lid utíká za chlebem"

Jiní prchajípřed válkou, l<terá se vede proto,

aby měl někdo,rěišízisk, vliv a moc,

abv byi odbyt zLrraní a jinde měli slušní lidé práci,

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chLrdáků v rozvojových zemích,

Štěstí.lec]notlivců jsme stavě|i výš než zodpovědnost,

chr,li!kové pcrcity nad věrnost manželskýrn siibům,



práva dospěi,ých nad práva dětí na iásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsn re se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectvínám zabránilo žít pro dalšígeneraci,

milionům počatých dětíjsme nedovolili se narodit

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohledníkolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedol<ážíse samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání,

Očisti nás, kdr7ž s iítostí uznáváme s,lou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

kte rý jsi Ces|a, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhnitrestajícíruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a mV se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa,

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe ne zištně milovat nedakážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro iebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království sp;,avedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklarneš, Amen. (Jan Graubner)


