Nedělní bohoslužba doma (4. neděle v mezidobí) 31.1. 2021
Na tuto nedělní bohoslužbu doma si můžeme vyzdobit například stůl (u kterého budeme slavit)
zelenou barvou na připomínku, že prožíváme období mezidobí. Liturgická barva je tedy zelená.
Můžeme se také pěkně obléct, vždyť se setkáme s Ježíšem!
A také můžeme zapálit svíci, která symbolicky znamená Ježíšovu přítomnost. Nebo doprostřed
stolu můžeme položit kříž.
Pokud je nás víc, můžeme si rozdělit, kdo co bude číst.
Písně jsem vybírala z aplikace Zpěvník pro scholy, která lze zdarma stáhnout na Google Play.
Něco navíc (vhodnější pro už starší děti): Každému, kdo s námi prožije bohoslužbu, vytiskneme
a rozdáme evangelium. Každý bude mít chvilku čas, aby si text sám přečetl. Poté si vezmeme
tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo, slova či větu, které se ho dotkly. Může jich být
více, podle toho, co nás zaujalo. Po chvilce, kdy si každý mohl projít text a zaškrtnout si nějakou
část, může každý přečíst, co si vyznačil. Postupně všichni čtou. Často se přihodí, že má někdo
stejnou pasáž vyznačenou – nevadí, když to uslyšíme několikrát.
Znamení kříže
Zpěv: č. 157 Hospodin kraluje, nebo vstupní antifona: Přispěj nám, Bože, na pomoc a
shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno.
Úkon kajícnosti: můžeme se zamyslet nad sebou, litovat a odevzdat vše s důvěrou Bohu.
Sláva na výsostech Bohu: uvědomíme si jaký je Bůh, nebo můžeme zazpívat/zarecitovat Sláva.
Vstupní modlitba: Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým
srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
1. čtení: Dt 18,15-20
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých
bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu
v den shromáždění, když jsi říkal: ‚Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se
už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.‘ Hospodin mi tehdy řekl: ‚Správně mluví.
Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí
jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu,
toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu
neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít.‘“
Žalm 95,1-2.6-7b.7c-9
Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!
Odp.
Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem! Neboť on je náš
Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Odp.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy
v Masse na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
Odp.
2. čtení: 1 Kor 7,32-35
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil
Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena
nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá,
stará se o věci světské, jak by se líbila muži.
To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl
k počestnosti a nerušené oddanosti Pánu.
Zpěv: č. 1500 Netrapte se žádnou starostí
Evangelium: Mk 1,21-28
Slova svatého evangelia podle Marka.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože
je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.
V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás,
Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal:
„Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel.
Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým
duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém
galilejském kraji.
Zamyšlení nad evangeliem
Věřím v Boha...
Přímluvy: Sami Bohu předkládáme naše prosby, můžou být i díky, chvály.
Zpěv: – č. 44 Maria (Máš v duši píseň) - v této písni se můžeme spojit s Pannou Marií a spolu
s ní Pánu plně předložit sebe samé, vše co (a koho) nosíme v srdci.
Můžeme se chytnout za ruce a pomodlit se společně modlitbu Otče náš,... po modlitbě si
můžeme popřát Kristův pokoj s ostatními, se kterými slavíme bohoslužbu.
Duchovní přijímání: 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/a.
Zpěv: č. 205 Ježíši Přijď

Modlitba po přijímání: Všemohoucí Bože, ty nás živíš tělem a krví svého Syna, aby rostla naše
účast na tvém životě; dej, ať z tohoto svátostného pokrmu čerpáme stále novou sílu. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
Znamení kříže

