DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI BĚHEM
KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ
Pro rodiny s dětmi nemusí být úplně nejvhodnější sledovat mši svatou z televize.
Proč? Děti totiž považují televizi za zdroj zábavy a přenášenou mši tak nemusí
brát jako mši - setkání s Pánem - ale jako cosi, co se konzumuje v pohodlí gauče.
Nakonec, nejenom děti. Proto mám pro vás připravenou tuto verzi, která vtáhne
do modlitby každého přítomného účastníka. Pokud byste se však přece jenom
rozhodli sledovat mši z televize, můžete se k této domácí bohoslužbě vrátit třeba
navečer jako k večerní postní nedělní modlitbě.
Bohoslužbu by měl vést otec rodiny, pokud je nevěřící, potom matka.

4. NEDĚLE POSTNÍ

1) Připravme místo
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl:
- hezký ubrus,
- svíce,
- kříž,
- Bible, ve které je založené místo, které budeme číst, nebo text který na
ni položíme (bereme zkrácenou verzi liturgického překladu, list bychom
vložili do bible)
Na domácí bohoslužbu se také oblečeme do svátečnějšího, abychom
neprožívali neděli v teplákách, protože se jdeme setkat s Bohem, který
nám dává důstojnost i v časech nejistot.
Paní katechetka radí, aby se v rodinách vytvořilo trvalé modlitební místo v dosahu
dětí: malá polička, stoleček, apod., kde bude trvale položené Písmo svaté (verze
pro dospělé, ne dětská bible, nejlépe katolický překlad Nového zákona, který
u nás děti dostaly na bohoslužbě, když byly představeny farnosti), svíce, ikonka
Panny Marie apod. Na to místo můžou děti vkládat obrázky, které třeba nakreslí
po bohoslužbě, nebo i jiný den, napsané přímluvy za koho se budou modlit apod.

2) Začínáme
Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu, otec rodiny nebo maminka
(dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P. Dneska nejdeme do kostela, ale budeme slavit neděli doma. V kostele bychom
dnes viděli, že kněz si obléká ornát zvláštní barvy, růžové. Tato barva se v kostele
objevuje dvakrát do roka, a to v adventu krátce před Vánocemi a v postu krátce
před Velikonocemi. Má to být vyjádření radosti, že svátky jsou už blízko. Už dva
týdny bude Květná neděle a nastane krásný velikonoční týden. Na začátku mše
svaté by se dnes toto zpívalo:
Přečteme vstupní antifonu (srov. Iz 66,10-11)
P. Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť
váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
Zde lze zazpívat píseň z kancionálu (píseň 301, 1. a 2. sloka - text:
https://kancional.cz/301 )
nebo nějakého křesťanského zpěvníku, např. Dobrořeč, duše má hospodinu - text
i hudební dobrovod: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanskepisne/dobrorec-duse-ma-hospodinu-102665
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Ostatní: Amen.
P: 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.

P: Modleme se:
Bože, tys poslal na svět svého Syna
a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu,
abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Všichni: Amen.
3) Čteme z Písma svatého
Píseň: Otevřme Písmo a poslouchejme :
https://www.youtube.com/watch?v=2J1LtR8-hQs.
P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás
učinil vnímavými k tomuto textu.
Někdo z přítomných hezky přečte evangelium:
Evangelium – Jan 9,1-41
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se
ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží
skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc,
kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči
a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam
tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu
sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“
On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl:
„Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe a umyj se!'
Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“
Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho
bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla

zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim
odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové
říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali:
„Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A nemohli se dohodnout.
Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“
On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že
nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to
váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče
odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď
vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý,
ať mluví sám za sebe!“
4) Zamýšlíme se nad textem evangelia
Můžeme pomale číst text a dávat tomu chvíli ticha na strávení či podněty druhých:
Četli jsme o tom, že Ježíš si všiml u cesty slepého člověka.
- Jak se pozná slepý člověk? Jaké nevýhody jsou spojené s tím, že je někdo
slepý?
... (děti můžou přemýšlet nahlas a vy s nimi)…
- Co, myslíte, proč si ho Ježíš všiml? Byl Ježíš zvědavý, nebo měl Ježíš
něco na srdci, třeba mu … (můžeme po chvíli napovědět, pokud na to
nepřijdou) ...chtěl pomoct?
- Je tady dneska někdo, komu by měl Ježíš pomoc v nějaké situaci?
(… nám, nyní jsme potřební i my…)
- Jak nám může Ježíš pomoct? O tom nyní budeme společně uvažovat.
Ještě předtím se podívejme na reakci Ježíšových učedníků. Také oni měli před
očima slepého člověka. Učedníci však neuvažovali, jak slepému pomoct, ale
začali se divně ptát: „Kdo za tu slepotu člověka může. On, nebo jeho rodiče?“
Také dnes se najdou lidé, kteří nyní hledají viníka naší situace. Kdo může za naši
izolaci, kdo může za rozšíření této nakažlivé nemoci? Pomůže nám to nyní? Zcela
jistě nám tyto otázky nyní nepomůžou. Ani Ježíš se nenechal unést otázkami
svých učedníků, kdo že za to může, ale řekl zajímavou větu:
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky“
Ptáme se, Jak nám dnes může Ježíš pomoct. Jak? Podobně tak, jako pomohl slepci.
Slepec měl problémy se svou slepotou. Také my dnes prožíváme něco

nepříjemného, podobně jako slepec. On nemohl mnoho věcí, protože byl slepý,
ani my dnes nemůžeme mnoho věcí, protože se bráníme nákaze.
- Co nyní nemůžeme? … škola, mnoho lidí je doma, všichni na ulici musíme
nosit roušky … více, než kdy jindy si umývat ruce….
Ježíš, řekl o slepci, který nemohl dělat pro svou slepotu mnoho věcí, větu, že se
na něm mají zjevit Boží skutky. Tuto větu říká Ježíš i nám. I na nás se mají
zjevit Boží skutky.
Jaké Boží skutky? Jak Ježíš pomohl slepci?
- Vzpomeňme si. Jakým způsobem Ježíš slepce uzdravil? Udělal takovou
dost neobvyklou věc, jakou? (….plivl na zem, udělal z toho bláto, potřel
tím slepci oči a poslal ho umýt se do rybníka…)
- Asi byste řekli: fůůůj! Jenže Ježíš byl velmi moudrý a věděl, až si jednou
lidé budou tento příběh vyprávět, aby si všimli právě toho fůůůj - toho bláta
se slinou - a začali přemýšlet, proč ho takto Ježíš uzdravil.
- Slepec, jakmile si bláto z očí umyl, začal vidět. Jak to souvisí s námi?
Také my, jako bychom měli někdy na očích bláto a dobře neviděli. Jen
posuďte:
- Často jsme na školu nadávali. A vidíte, teď škola není. Je zavřená, se
spolužáky se nyní moc nevídáme, ani s učiteli. Ježíš nám otevírá oči a jako
by říkal:
„Všimněte si lidé dobří, jaké dary jsem vám dával a které vám opět
vrátím, ale vy si jich budete více vážit. Takto vám nyní otevírám oči,
abyste viděli dary, které vám dávám, abyste z nich mohli mít opět
radost.“
- Stejně tak i do kostela se nám občas nechtělo chodit. Mohli jsme
ministrovat, chodit zpívat do scholy, nebo být jen tak v kostele. Nyní to
není možné. Ježíš nám otevírá oči a jako by nám říkal:
„Milí lidé. Den mého vzkříšení - neděle - je zde pro vás, abyste si
odpočinuli od práce, od nákupů, od školy. Je pro vás, abyste mohli
ode mě načerpat dary, které vám rád dávám. Nyní to budeme dělat
trochu jinak, abyste se opět začali těšit, na den neděle, který opět zase
objevíte, jako krásný a budete se z něho těšit. Dnes se naučte spolu
v rodinách modlit a být spolu se mnou. Až se toto naučíte, budou opět

otevřené kostely, abyste do nich přišli připravení a vrátili se domů
opět k rodinné modlitbě.
- Takových věcí, které bereme jako samozřejmost, je pochopitelně více.
Lidé si mysleli, že peníze a moderní technika všechno vyřeší a nyní vidíme,
že to není pravda.
„Milé mé děti všeho věku. Tolik jste věřili penězům a moderní
technice, více než mně a mému slovu. Dnes vidíte, že technika ani
peníze mohou být naprosto bezmocní. Naopak. Nyní se podívejte
kolem sebe. Objevuje se mnoho lidí, kteří chtějí v těchto dnech
pomáhat druhým. Nepotřebují k tomu ani počítač, ani elektroniku,
nepotřebují k tomu ani moc peněz. Mnozí vezmou tašku a jdou se
zeptat staré sousedky, jestli nepotřebuje něco nakoupit. Jiní sednou
k obyčejnému a zapomenutému šicímu stroji a šijí roušky pro druhé,
zdarma, prosím. Učím vás, já Ježíš, že více než moderní technika a
peníze je nezištné přátelství mezi druhými. Nepřipadá vám to, jako
byste doteďka měli na očích bláto a přes ně neviděli to důležité?
- Také jsme si jako lidé mysleli, že můžeme dělat, co se nám zachce,
třeba i s přírodou. Ale tak tomu není. Je třeba být více pokorní a
opatrní na to, co se dělá.
„Milí lidé, dal jsem vám tuto Zemi, abyste byli jejími správci.
Ale moc se o tuto Zemi nestaráte. Kolik odpadků znečišťuje
tento můj dar. Kolik lidí se chová k Zemi, jako by to bylo něco,
co se může jednou použít a poté zničené vyhodit. Ale Země, to
je váš domov a k němu musíme být jako dobří hospodáři.
Někteří lidé si myslí, že si mohou na této Zemi dělat, co se jim
zlíbí a zapomínají na to, že to může ublížit velmi druhým nebo
těm, kdo přijdou jednou po vás. Přeji Vám, abyste i touto
virovou nehodou přišli na to, že je třeba být opatrný a vážný
ve správě této Země. Dal jsem vám ji jako nádhernou zahradu,
a věřím, že tato zahrada bude opět zdravá a krásná, až vám
spadne bláto z očí a prohlédnete.“
Tak nám Ježíš v této době otevírá oči a smývá bláto, to je jeho pomoc dnes. To
jsou ty mocné Boží skutky, které se na nás nyní projevují: učíme se více lásce
k lidem i k Bohu i k přírodě a věřím, že Bůh pošle i lidi, kteří si s nákazou poradí
a vymýtí ji.
- Děti, které se připravují ke svátostem, mohou nyní vyhledat vhodnou tzv.
maximu (Ježíšovo doporučení, které se vztahuje k dnešnímu evangeliu citáty
z Nového zákona), viz. zde: Ježíšova doporučení - tzv. maximy

5. Společně prosíme (a děkujeme)
Místo vyznání víry můžeme zazpívat odpověď žalmu, který se dnes v liturgii zpívá:
Hospodin je můj Pastýř https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanskepisne/hospodin-je-muj-pastyr-430118
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. Např.:
Pane, prosíme tě za:
(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši
obec, farnosti….)
6) Modlitba Otčenáš a duchovní svaté přijímání
P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…
Všichni: 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.
7) Požehnání
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a
doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen. (Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.)
P: Dobrořečme Pánu.
Všichni: Bohu díky.
Písnička na závěr: Díky za tvůj kříž https://www.karaoketexty.cz/textypisni/krestanske-pisne/diky-za-tvuj-kriz-93150.

