Nedělní bohoslužba doma (1. neděle postní) 21.2. 2021
Na tuto nedělní bohoslužbu doma si můžeme vyzdobit například stůl (u kterého budeme
slavit) fialovou barvou na připomínku, že prožíváme postní dobu. Liturgická barva je tedy
fialová.
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.
Není nutností číst všechna čtení – raději méně, ale s větší soustředěností.
Znamení kříže
Zpěv: č. 93 Zde jsem, nebo vstupní antifona: Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm
v tísni, zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
Úkon kajícnosti: můžeme se zamyslet nad sebou, litovat a odevzdat vše s důvěrou Bohu.
Vstupní modlitba: Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní
připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství
Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
1. čtení: Gn 9,8-15
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se
všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo
z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už
zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“
Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým
tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy
mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si
na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo.
Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“
Žalm 25,4-5ab.6+7bc.8-9
Odp.: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj
na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.
Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému
jednání, pokorné učí své cestě.
Odp.

2. čtení: 1 Petr 3,18-22
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní!
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil
s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a
přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době
shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní
zachránilo skrze vodu.
Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval
špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Zpěv: 1858 Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy – možno zarecitovat
Evangelium: Mk 1,12-15
Slova svatého evangelia podle Marka.
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam
mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil
se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“
Zamyšlení nad evangeliem
Nyní vyznejme víru:
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
Přímluvy: Společně Bohu předkládáme naše prosby, můžou být i díky, chvály.
Zpěv: – č. 60 Přijmi, Pane– v této písni můžeme 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. 627 Spoj nás v jedno, Pane
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
Navzájem si můžeme dát křížek na čelo.
Dobrořečme Pánu!
Všichni: Bohu díky!
Znamení kříže

