Nedělní bohoslužba doma (6. neděle v mezidobí) 14.2. 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.
První píseň je ne konci dokumentu.
Není nutností číst všechna čtení – raději méně, ale s větší soustředěností.
Znamení kříže
Zpěv: Žalm 31 (noty níže), nebo vstupní antifona: Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň!
Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro
své jméno mě povedeš a budeš řídit.
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: Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou
milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. 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: Lv 13,1-2.44-46
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:
„Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna, což bývají příznaky
zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Áronovi nebo k některému z jeho synů
kněží.
Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými
vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud
bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“
Žalm 32,1-2.5.11
Odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk,
kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem: „Vyznávám se
Hospodinu ze své ničemnosti.“ A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
Odp.

2. čtení: 1 Kor 10,31-11,1
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením
ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval
na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli
dojít spásy.
Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.
Zpěv: č. 55 Pane, přijď
Evangelium: Mk 1,40-45
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš
měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho
malomocenství odešlo a byl očištěn.
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se
knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“
On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl
veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili
lidé odevšad.
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: Sami Bohu předkládáme naše prosby, můžou být i díky, chvály.
Zpěv: – č. 387 Otče můj drahý – 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. 71 Tobě, Králi toužím
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

