Bohoslužby doma

(4. neděle v postní době)

Příprava před bohoslužbami
Vyberte pro společné slavení takové místo, kde se budou všichni cítit dobře (společný stůl,
pokoj s pohovkou, nebo třeba i koberec v dětském pokoji…). Místo pěkně připravte. Na stůl
můžete dát sváteční ubrus, doprostřed svíčku, symbolický kříž apod. Připravte si bibli. Budouli s vámi slavit i děti, připravte i obrázkovou bibli pro děti nebo podobnou činnost, která jim
pomůže soustředit se. Pokud jste zvyklí společně zpívat, připravte i zpěvníky a případně
hudební nástroj. Domluvte se, kdo z dospělých bohoslužbu povede; ten by si měl pořad
předem pročíst.

Pořad bohoslužby
VSTUPNÍ SLOVO: Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen
PÍSEŇ - na úvod se hodí píseň děkovná, nebo chvála; vyberte píseň jakou byste rádi zpívali;
pokud nejste zvyklí zpívat, zpěv vynechejte úplně nebo píseň společně nahlas čtěte
např. EZ 177 - Nuž bohu děkujme (Joh. Crüger 1647)
1. Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými, / který každodenně nám i všem dobře činí.
Který od života matek našich s námi / byl, i ještě podnes, drží stráž nad námi.
2. Prosme Pána toho, ať nám vždy své milosti / udílí pokoje i v svědomí radosti.
Ať nás ve své svaté pravdě sám zdržuje / a pokut všech časných i věčných varuje.
3. Sláva, čest buď Bohu Otci i jeho Synu, / Duchu svatému též, v bytí, moci rovnému.
Trojici přesvaté, jak byla vzdávána / od věků navěky, buď i nyní dána.
MODLITBA (ten kdo slavení vede)
Bože dobrý a milující,
děkujeme, že jsi nám dal sedmý den odpočinku,
jako svátek pro každý týden a pro každou dobu,
jako chrám v čase.
Děkujeme, že ať jsme kdekoli a děje se cokoli, ujišťuješ nás, že nás miluješ,
připomínáš nám naše místo na světě a spojuješ nás s lidmi kolem nás.
Připomínáš nám, že vždycky jednáš pro naši záchranu.
Dej, ať umíme Tvou pomoc vidět a přijmout.
Dej, nám správné vidění světa, abychom v životě nezabloudili,
a došli až k cíli, k Tobě samému.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Pána. Amen

ŽALM 23 – možno číst i společně, nebo se dva lidé mohou střídat
Žalm Davidův.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno. 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi
ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi
olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
ČTENÍ PÍSMA - je možné přečíst obě následující čtení nebo jen jedno, podle soustředěnosti
Římanům 8,32-39 32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval všecko? 33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť
Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen,
je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení
nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je psáno: „Denně
jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 37 Ale v tom ve všem
slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani
andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39 ani výšiny ani
hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.
Matouš 26,30-35 30 Potom (Ježíš a učedníci) zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
31 Tu jim Ježíš řekl:„Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít
pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ 32 Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ 33
Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ 34 Ježíš mu odpověděl:
„Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ 35 Petr
prohlásil: „I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.“ Podobně mluvili všichni učedníci.
PŘISVOJENÍ SI SLOV PÍSMA
- Např. společným rozhovor nad přečteným biblickým textem;
pomoci mohou např. otázky: Jak se oddíl týká toho, co jsme v uplynulém týdnu zažili?
Čemu nerozumím?
Jak bych přátelům pověděl(a) o čem ten oddíl je?
Co nám říká do současné situace?
nebo chvíle ticha
nebo ztvárnění

nebo poslech hudby
nebo četba přiloženého kázání

VYZNÁNÍ VIN – svými slovy povězte co vám leží na srdci
Anebo t
Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že ti patříme v životě i ve smrti,
ale na našem jednáním, myšlení a slovech to často není znát.
Neumíme dobře pomoci a být tam kde je potřeba.
Nevíme si rady s utrpením druhých,
ani s tím vlastním, když na nás doléhá.
Neumíme ti dát ve svých životech místo.
Snažíme se táhnout vlastními silami co se dá, jako by všechno záleželo
jen na tom co zvládneme…
Zapomínáme na to, že jsme živi z tvé lásky, a že je jí dost pro všechny.
Všichni: Pane, smiluj se nad námi. Amen
SLOVO MILOSTI
Ježíš přišel, aby nám dosvědčil svou lásku silnější než hřích a smrt. Řekl: „Já jsem dobrý
pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život
dávám za ovce.“ (J 10,14-15)
APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY – společně se rozpomínáme se všemi pokřtěnými
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z
Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben; sestoupil do
pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce
všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla
z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA – modlete se svými slovy za ty, kteří to potřebují
MODLITBA PÁNĚ
Otče náš, který jsi v 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.
POŽEHNÁNÍ
Dej nám Bože své požehnání, zbav nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen

PÍSEŇ – z Evangelického zpěvníku, Svítá, Buď Tobě sláva, Hosana…
např. EZ 182 Pán Bůh je síla má (1636)
1. Pán Bůh je síla má, všecka obrana má!
Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má.
2. Byť vojsko povstalo, / proti mně se bralo, /
byť jich bylo mnoho, / nebojím se toho / zamálo.
3. Neboť při sobě mám, / v něhož silně doufám, /
bojovníka toho, / jenž jest mocen všeho: / nezoufám.
4. Jedné věci žádám / a té vždycky hledám, /
abych v domu Páně / přebýval v ochraně / věčně tam.
5. Uslyšiž mne, Pane, / ohlédniž se na mne; /
utíkám se k tobě, / rád tě mám při sobě, / můj Pane.
6. Tváři své přede mnou / neskrývej, buď se mnou! /
Tys mé spomožení / i vysvobození, / Bože můj!
EZ 419 – Mocný Bože, při Kristovu
Předreformační / Martin Luther 1543 / 1561
1. Mocný Bože, při Kristovu zachovej nás spásy slovu,
ať tvé pravdy jasná svíce zmáhá bludy víc a více.
2. Kriste, Pane nad vše pány, / ukaž, že ni pekla brány /
slova tvého nepodvrátí, / z ruky tvé nás nevychvátí.
3. Duchu svatý, těš nás v mdlobě, / vírou spoj nás v lásce k sobě; /
když pak běh zde dokonáme, / dej, ať věčný život máme.

