Manuál pro domácí bohoslužbu
Římskokatolická farnost Křtiny
(aktualizace liturgických textů od 18. října 2020)
Drazí bratři a sestry,
nabízíme Vám tento manuál pro domácí bohoslužbu, který můžete použít
ve svých domácnostech u společné modlitby v čase pandemie.
Strukturou se podobá bohoslužbě slova, která se často užívá
v podmínkách, kdy nelze sloužit mši svatou (například u vysluhování
svátostí mimo mše svaté, zejména u podávání eucharistie nemocným).
V manuálu naleznete kromě textu evangelia na každý den také podnět k
rozjímání, z publikace „Evangelium na každý den 2020.“
1) Připravme si místo.
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako
sváteční stůl: na ubrus připravíme kříž, Písmo svaté a svíce. Když je vše
připraveno, můžeme začít rodinnou bohoslužbu.
2) Začínáme písní.
Vybereme vhodnou píseň z kancionálu anebo ze zpěvníku Hossana. Tento
krok však lze vynechat. Ke zpěvu můžeme využít i texty, které nalezneme
na přiloženém linku:
(www.kancional.cz nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanskepisne-183702).
RODINNÁ BOHOSLUŽBA
Znamení kříže (všichni dělají znamení kříže)
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Zpytování svědomí (otec nebo matka uvedou tuto část výzvou)
Litujme svých hříchů a prosme nyní Pána Boha za odpuštění.
(po chvilce zpytování svědomí společně pokračují)
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším
myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina,
má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny
anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha
přimlouvali.
(otec nebo matka pokračují)
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď
nás do života věčného.
(všichni odpoví)
Amen.

(otec nebo matka říká)
Pane, smiluj se.

(všichni odpoví)
Pane, smiluj se.

(otec nebo matka říká)
Kriste, smiluj se.

(všichni odpoví)
Kriste, smiluj se.

(otec nebo matka říká)
Pane, smiluj se.

(všichni odpoví)
Pane, smiluj se.

(může se vložit slavnostní zpěv)
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.
(Pokračuje se čtením z Písma svatého. Lze použít texty 1. čtení, žalmu a evangelia)
(www.liturgie.cz, www.vira.cz/nedelni-liturgie texty evangelia naleznete níž)

Pokračuje se společným vyznáním 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.

(Následují přímluvy)
Přímluvy spontánně anebo www.pastorace.cz/primluvy
(Následuje společná modlitba Páně, kterou uvede otec nebo matka těmito slovy:)
Nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
(všichni se společně modlí)
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.
(všichni pokračují společnou modlitbou Duchovního přijímání, kancionál č. 042)
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen
jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.
Také já chci tebe dokonale milovat,
ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
Amen.
(zde lze vložit vhodnou píseň)
(Rodinnou bohoslužbu zakončí otec anebo matka tímto způsobem)
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
(všichni dělají znamení kříže)
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
(všichni odpoví)
Amen.
(otec nebo matka říká)
Dobrořečme Pánu.

(všichni odpoví)
Bohu díky.

(na závěr lze vložit píseň z kancionálu anebo ze zpěvníku Hossana).

BOŽÍ SLOVO NA KAŽDÝ DEN
Aktualizováno od 18. října 2020 do 24. října 2020
18. října 2020 – 29. neděle v mezidobí
1. čtení – Iz 45,1.4-6; 2. čtení – 1 Sol 1,1-5b
Evangelium – Mt 22,15-21
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo.
Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy.
Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy:
Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“
Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci?
Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“
Podali mu denár.
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“
Odpověděli: „Císařův.“
Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
Komentář:
Ježíšova odpověď není diplomatickým vyklouznutím z nastražené léčky,
nýbrž důsledným uplatněním pravdy. Je-li na denáru obraz císařův,
znamená to, že má právo na odvádění spravedlivých daní, protože má
zodpovědnost za blaho poddaných. Božím obrazem je člověk jako takový,
a proto celý, v myšlení, v mluvě i chování, náleží Bohu.
Nakolik žiji podle těchto slov? Nakolik uznávám legitimní lidskou autoritu
a nakolik usiluji celým svým bytím náležet Bohu?
19. října 2020 – pondělí 29. týdne v mezidobí
1. čtení – Ef 2,1-10
Evangelium – Lk 12,13-21
Někdo ze zástupu Ježíše požádal:
„Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“
Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem
nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před
každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není
zajištěn tím, co má.“
Pověděl jim toto podobenství:
„Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám
pro sebe: `Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit!
Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím
všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby
na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!'
Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou
duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý
před Bohem.“
Komentář:
Bláznem je každý, kdo se domnívá, že si zajistí život hromaděním
materiálních hodnot. V jediné chvíli o ně může přijít, nebo přijdou ony
o něj, když ho překvapí smrt. Takový člověk totiž není „bohatý před
Bohem.“ Stane se jím, až když je schopen se dělit s druhými, tj. když se
mu hmotné statky stanou spíše příležitostí k prokazování solidarity
a blíženecké lásky. V takovém případě ani jejich ztráta, ani smrt nic
nemění na kvalitě charakteru dané osoby, jež je „bohatá před Bohem“
na dobré skutky.
20. října 2020 – památka bl. Jakuba Kerna O. Praem., kněze
1. čtení – Jer 1,4-9
Evangelium – Lk 22,24-30
Mezi apoštoly vznikl spor, kdo z nich je asi největší. Ježíš jim řekl: „Králové
vládnou svým národům, a kdo mají nad nimi moc, dávají si říkat
`dobrodinci'. U vás však ať to tak není! Ale kdo je mezi vámi největší, ať je
jako nejmenší, a kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží.
Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Přece ten,
kdo sedí u stolu! Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Vy jste se
mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji
královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít
u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct
izraelských kmenů.“
Komentář k životu bl. Jakuba Kerna O. Praem., kněze
(z promluvy pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP
ze dne 20. října 2011 v premonstrátském klášteře v Gerasu):
Blahoslavený Jakub Kern žil svůj život kněze v rakousko-uherské
monarchii na přelomu 19. a 20. století, v období, kdy se zdálo, že tradiční
podoba církve patří minulosti a národní svébytnost posílená modernou,
které přes mnohé významné podněty chyběla pokora moudrých a rozvaha
zkušených, a tak způsobila tragický třesk v české katolické církvi. Enormní
rozvoj kněžských povolání v druhé polovině 19. století znamenal také
neadekvátní přípravu téměř dvou kněžských generací a způsobil jistou
intelektuální nevyváženost. Především to bylo v teologické oblasti, ale
také v sociální nerovnosti kněžských tříd. Téměř jedna čtvrtina obyvatel
české národnosti v Čechách a 10 procent na Moravě se oddělila od
římskokatolické církve a vytvořila národní církev s nevyváženou, můžeme
říci vágní, teologickou základnou. Více jak 10 procent kněží přešlo do této
církve a značná část opustila své povolání. Došlo k jevu, který známe v
mnoha zemích v rámci pokoncilního vývoje v druhé polovině 20. století.
Takovéto nebezpečí hrozí vždy tam, kde chybí duchovní opravdovost,
pokora a opravdové zakotvení v moudrosti církve, které vyrůstá z Božího

slova interpretovaného životní moudrostí, metafyzickými a etickými
principy, které vyrůstají z dědictví naší historie a kultury. Životní oběť
blahoslaveného kněze Jakuba Kerna byla výzvou pro církve v Čechách,
především pro kněze, ale také pro mnoho řeholních spolubratrů po první
světové válce, kdy rozpad monarchie přispěl ke zmíněným jevům. Životní
oběť Jakuba Kerna může být ale také výzvou pro církev v dnešním
Rakousku. Modleme se tedy, aby přímluvy blahoslaveného Jakuba Kerna
provázely církev v Čechách i v Rakousku. Eucharistie a mariánská úcta
tyto květy premonstrátské spirituality, na kterých vystavěl svůj duchovní
život, jsou stejně důležité včera jako dnes.
21. října 2020 – památka bl. Karla Rakouského
1. čtení – Ef 3,2-12
Evangelium – Lk 12,39-48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou
hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu.
I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete.“
Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví
nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu
služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu,
říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen
služebník pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde', a začal tlouci čeledíny
a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to
nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému
údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle
jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji
nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně.
Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo,
od toho se bude víc žádat.“
Komentář:
Podobenství o věrnosti služebníka je odpovědí na Petrovu otázku, zda je
Ježíšova výzva k bdělosti určena pouze některým, nebo všem. A je
zřejmé, že Pánova odpověď obsahuje dvě pravdy: 1) Bdít potřebují
všichni; 2) ti, kdo mají zodpovědnost za druhé, jsou povinni bdít i za druhé.
Ideál evangelní bdělosti tedy zavazuje každého z nás, takže ji máme
vnímat jako svou povinnost všichni. Ale ti, kterým byl svěřen nějaký úřad,
mají bdít nejen za sebe, ale také ve prospěch těm, kdo jim jsou svěřeni.

22. října 2020 – památka sv. Jana Pavla II., papeže
1. čtení – Ef 3,14-21
Evangelium – Lk 12, 49-53
Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si
přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude
vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale
rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě:
tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi
a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše
a snacha proti tchyni.“
Komentář:
Vezmu-li tato Ježíšova slova vážně, jistě mě znepokojí: Chce snad Ježíš
rozdělení mezi lidmi, v rodinách? Ne, Ježíš chce jen uskutečnit své
poslání soudu („oheň“) a spásného utrpení („křest“), ale tím fakticky
rozděluje mezi sebou ty, kdo se k němu přimknou, a ty, kdo se od něj
odvrátí. Ježíš nechce rozdělovat, nýbrž smiřovat s Otcem i mezi lidmi; to
lidský hřích, jenž odvrhuje jeho poslání, staví hráze i vůči lidem, kteří jeho
poslání přijímají.
23. října 2020 – pátek 29. týdne v mezidobí
1. čtení – Ef 4,1-6
Evangelium – Lk 12, 54-59
Ježíš řekl zástupům: „Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned
říkáte: `Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu, říkáte:
`Bude horko' a bývá. Pokrytci! Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit;
jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe
nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad,
udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče
k soudci, soudce tě odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti:
Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře!“
Komentář:
Je to opravdu na pováženou! I my, podobně jako Ježíšovi současníci,
umíme vypozorovat, jaké bude počasí, aniž bychom museli být zemědělci,
kterým na tom bytostně záleží. Prostě jsme se naučili pozorovat, co přijde.
Dnes si navíc můžeme vypomoci také meteorologickými předpověďmi.
Čím to, že nevyužíváme psychologických znalostí a běžných zkušeností
v mezilidských vztazích? A čím to, že si z toho nedokážeme vyvodit nic do
svého vztahu k Bohu? Jako by nám málo záleželo na druhých a na naší
spáse…

24. října 2020 – sobotní památka Panny Marie
1. čtení – Ef 4,7-16
Evangelium – Lk 13, 1-9
K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví
jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli
vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se
však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na
které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní
obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni
právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl
na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic
nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu
však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím,
snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'“
Komentář:
Neptej se, proč se tomu či onomu člověku přihodilo to či ono neštěstí,
nýbrž jak mohou využít k dobrému, že jsem se o tomto neštěstí dozvěděl.
Neptej se, z jakého důvodu se ti děje něco těžkého, ale za jakým účelem,
čemu se můžeš ve škole života opravdu naučit. Je třeba využít všeho,
příjemného i nepříjemného, dobrého i zlého, abychom se tím přiblížili
Bohu. V náš prospěch hraje fakt, že má s námi nesmírnou trpělivost. Na
druhou stranu, musí přijít den, kdy bude třeba skládat účty…

