
Milí farníci. V naší zemi nastala situace, kdy není možné přijít na nedělní 

mši svatou. Můžeme však ve své rodině slavit domácí bohoslužbu. Následující 
text by Vám k tomu měl pomoci. 

Ze srdce Vám i Vašim rodinám a blízkým žehnám 

+ P. Marek Donnerstag, farář v Sušici 

Bohoslužba v rodině na Květnou neděli 
5. dubna 2020 

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu 

Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech! 

(Vstupní antifona Květné neděle – Mt 21,9) 

1) Připravme místo 
Je dobré vybrat místo, kde se budou všichni cítit dobře ať už je to kuchyňský stůl nebo pokoj se 

sedačkou a křesly. Vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, 

zpěvník, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst. Každý krok modlitby lze proložit 

písničkou na kytaru či klavír nebo jednoduše bez doprovodu. 
 

 
 

Dnes vstupujeme do Svatého týdne, který vyvrcholí vzkříšením Krista. 

Připomínáme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma (Mt 21,1-11), kde jako nový 
beránek přinese velikonoční oběť smíření. Proto se také čtou pašije. 
Do vázy dnes můžeme dát jarní květiny a větvičky kočiček. Pokud bydlíme v domě se 

zahradou, můžeme s dětmi začít právě tam, převyprávět jim příběh z evangelia o Ježíšově 

vjezdu do Jeruzaléma a s natrhanými jarními květinami, větvičkami zlatého deště či 

kočiček jít do domu, kde budeme pokračovat v rodinné bohoslužbě. 

2) Začínáme 
Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen 

zkráceně P jako předsedající) začnou křížem: 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 



Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy 

chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: 

P: Smiluj se nad námi, Pane, 

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. 

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 
Ostatní: A dej nám svou spásu. 

Všichni: Amen. 

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi 
svojí ochranou. 

Všichni: Amen. 

3) Čteme z Písma svatého 

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás 

učinil vnímavými k tomuto textu. 

Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá - podle toho, co 

jsou jednotliví členové rodiny schopni vstřebat. Ve čteních se můžeme střídat. Můžeme (tam, 

kde nejsou úplně malé děti) nechat po jednotlivých úryvcích chvíli ticha, ve kterých text dozní. 

Pokud má každý svoji Bibli nebo vytištěný text, mohou i ostatní sledovat čtený text očima. 

1. ČTENÍ  Iz 50,4-7 
Prorok Izaiáš vystoupil v babylonském zajetí, kde desítky let žili vyhnaní Izraelité. Prorok 

začal zvěstovat záchranu zajatcům. Od 49. kapitoly se v textu objeví postava Hospodinova 

služebníka. Tento neznámý zachránce je popisován jako někdo jiný než vojevůdce či 

politický lídr. On vysvobodí lid. 

Čtení z  knihy proroka Izaiáše. 

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat 
utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je 

povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl 

nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj 
vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. 

Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své 

tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 

ŽALM 22 
Tento žalm podivuhodně spoluprožívá události Velkého pátku a neděle vzkříšení. Odpověď 

je vybrána z prvního verše. Ve verši 22 přichází důležitý zlom: „Zachraň mě ze lví tlamy… 

A tys mi odpověděl.“ Na to navazuje naše třetí sloka žalmu. Ta již zpívá o vzkříšení. 

Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – 

„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 
 

Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. 

– Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. 



 

Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. 

– Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! 
 

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě chválit. 

– „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ 

2. ČTENÍ  Flp 2,6-11 
Svatý Pavel píše milované komunitě povzbuzující dopis. Snaží se je povzbudit k věrnosti a 

díky tomu téměř mimochodem cituje krátký hymnus, který se asi zpíval při bohoslužbách. 

Jde však o zásadní teologické shrnutí podstaty naší víry! 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný 

Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se 
jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a 

to k smrti na kříži. 

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při 
Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a 

každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM 

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil 

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. 

EVANGELIUM Mt 27,33-54 (kratší text) 

Všichni evangelisté podrobně popisují poslední den Ježíšova života. Zjevně chápou tyto 

události jako zásadní. V Matoušově verzi je patrná snaha autora psát pro posluchače znalé 

židovského prostředí. Při bohoslužbách se může číst dlouhá nebo zkrácená verze textu. 

Umučení našeho Pána Ježíš Krista podle Matouše. 

Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno 
smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho 

šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. 

Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, 
židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, 

druhý po levici. 

Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a 
říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám 

sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ 

Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: 
„Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to izraelský král! Ať nyní 

sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, 

má-li v něm zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, kdo 
byli spolu s ním ukřižováni. 



Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří 

hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: 
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden 

z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a 
chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde 

Eliáš zachránit.“ 

Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. 
Zde můžeme nechat chvíli pro tichou modlitbu. 

Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, 

skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo 

vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se 
mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to 

zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu 

Syn Boží.“ 

Nikdo z rodiny by neměl mít kázání , jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném 

textu chvíli rozmlouvat. Jak mu rozumím? Co mi není jasné? S malými dětmi si příběh, který 

jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli nebo použijeme 

některou z dalších inspirací na https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-

doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-a nebo na https://deti.vira.cz/clanky/kvetna-nedele.html. 

Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 let) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek textu 

vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve 

svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, 

jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké 

slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček 

tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo. 

4) Vyznání víry 
Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme: 

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 

https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-a
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-a
https://deti.vira.cz/clanky/kvetna-nedele.html


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. 

5) Společně prosíme (a děkujeme) 
Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše 

dobré, co nám Bůh dává. 

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Za každou prosbou se připojí jednoduché 

zvolání „Amen“. 

 Lze říkat prosby zcela spontánně. 

 Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu 

charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. 

 S dětmi lze prosby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků, které vystřiháme a 

položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho ozdobeného stolu. Na každém je buď 

napsaná nebo nějakým obrázkem z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb 

(naše rodina, nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše země, 

jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli válce, naši političtí 

představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní strachu, ...).Takto připravené papírky 

rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý včetně dětí si papírky může prohlédnout a 

nějaký z nich vzít a položit na ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou „Amen.“ 

Dospělí se mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek. 

 Můžeme využít následující prosby: 

P: Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Proto se důvěrou modleme: 

1. Prosme o Ducha svatého pro pastýře, aby neopustili Boží lid. Kéž církev 

zakouší útěchu Božího slova, svátostí a modlitby. 

2. Prosme za všechny zdravotníky a ty, kdo se podílejí na fungování státu. 

3. Prosme za všechny nemocné, trpící a také za oběti coronaviru. 

4. Prosme o moudrost pro naši vládu a odpovědné činitele, aby jejich 
rozhodnutí vedla ke stabilitě a řešení současné situace. 



5. Prosme o ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zhroucení 

demokracie nebo zavládnutí chaosu. 

6. Prosme o milost obrácení pro ty, kdo situace pandemie zneužívají pro svůj 

neoprávněný prospěch. 

7. Prosme o dar vláhy a dobrého počasí pro přírodu v naší zemi. 

8. Prosme o Boží pomoc pro rodiče a pedagogy pečující o děti v karanténě. 

P: Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, potěš nás, své syny 

a dcery a otevři naše srdce naději, abychom pociťovali, že nám jako otec 
zůstáváš stále nablízku. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho 

Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 

věků. Amen. 
Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Prosíme tě, vyslyš nás“ nebo „Pane 

smiluj se“. 

6) Modlitba Otčenáš 
Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně. S dětmi se můžeme chytnout za ruce. 

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. 

7) Požehnání 

P: 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. 
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí 

udělat křížek na čelo. 

P: Dobrořečme Pánu. 
Všichni: Bohu díky. 

Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii. 

Zpracováno podle: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky na KTF UK 

Inspiraci k rodinné bohoslužbě slova najdete také na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine. 

Hra pro rodinu 

Veselou hru k dnešní neděli najdete na http://www.kanan.cz/kvizy/6pustahra.pdf 
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