DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA
Domácí bohoslužba je jednou z možností, jak prožít velikonoční triduum v tomto roce. Pán Ježíš
nám říká: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich“ (Mt 18, 20)
Slavení mše svaté má svá pravidla a podobně je tomu i u domácí bohoslužby:
1. Připravme místo
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus,
svíce, kříž, Bible. Pokud máte doma děti zapojte je do této přípravy.
Vyberte člověka, který domácí bohoslužbu povede, bude v roli předsedajícího „P“ a písně, které
budete zpívat (https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370 nebo
https://zpevnik.proscholy.cz nebo https://kancional.cz)
2. Začínáme
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
P: Stejně jako při mši svaté, i nyní doma se na chvíli ztišme a pak prosme o odpuštění:
P: Smiluj se nad námi, Pane,
Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Ostatní: A dej nám svou spásu.
P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen.
3. Čteme z Písma svatého (Bible)
P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého.
Text z Písma svatého uvedeme stejně jako lektor při čtení, tj. uvedeme název knihy odkud úryvek
je. Při domácí bohoslužbě nepoužíváme: „Pán s vámi.“ před evangeliem.
Využijte vytištěné texty jednotlivých dní. Můžete zvolit, zda přečtete všechny liturgické texty (čtení,
žalm, evangelium) nebo pouze evangelium. Kázání je součástí mše svaté v kostele, ale ne domácí
bohoslužby! Proto po přečtení zůstaňte chvíli v tichu. Dospělí a mládež si můžou text znovu přečíst
a rozjímat o něm (zaškrtnout si slovo či slova nebo věty, které se ho oslovily), menší děti můžou
vybarvit omalovánku (najdete na https://www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg)

4. Vyznání víry
P: Nyní společně vyznejme víru:
Všichni: 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 Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
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,
vzkříšení těla a život věčný. Amen.
5. Společně prosíme (a děkujeme)
P: Nyní připojíme modlitbu proseb a díků. Za každou prosbou, díky řekneme „Amen“.
6. Modlitba Otčenáš
P: Podejme si ruce, jako symbol naší jednoty a lásky v rodině a nekonečné lásky našeho nebeského
Otce a modleme se modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil:
Všichni: 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.
Můžeme připojit i pozdrav pokoje: pošleme si v kruhu „stisk“ a doprovodíme jej slovy „pokoj tobě“
nebo vyšle stisk předsedající, až se k němu vrátí zvolá: „Pokoj nám všem“
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. V rodině může tatínek (maminka) dát všem křížek na čelo.
P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky.

ZELENÝ ČTVRTEK
1. čtení – Ex 12,1-8.11-14
Žalm – Žl 116,12-18

2. čtení – 1 Kor 11,23-26
Evangelium – Jan 13,1-15

Podněty pro tento den
• Společná večeře – po skončení domácí bohoslužby usedněte ke společné večeři, můžete se
inspirovat pokrmy židovské paschy (více na www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-prodeti.pg) nebo uvařit vaše oblíbené rodinné menu
• Modlitba v „našich Getsemanech“ – vyjděte po setmění ven do parku, přírody (lesa, pole, …)
a se sebou si vezměte svíčku. Jak dojdete na místo „vašich Getseman“ zapalte svíčku a
společně se pomodlete. Do úmyslu modlitby můžete vložit všechny, kteří stojí před nějakým
rozhodnutím, všechny hledající, katechumeny, každého z nás, kdo máme pocit, že jsme
opuštěni a sami. Modlitba může být tichá a soukromá nebo společná provázena i zpěvy.
VELKÝ PÁTEK
1. čtení – Iz 52,13-53,12
Žalm – Žl 31,2-25

2. čtení – Žid 4,14-16; 5,7-9
Pašije – Jan 18,1-19,42

Podněty pro tento den
• Uctívání kříže – vezměte si kříž (kříže), které máte doma a položte je na stoleček, který byl
nachystaný pro domácí bohoslužbu. Zapalte svíčky a společně se pomodlete. Modlitbu
zahajte slovy: P: Hle kříž, na kterém zemřel Spasitel světa.
Všichni: Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Společně se můžete modlit vlastními slovy nebo některou z modliteb církve. Další
z možností jsou přímluvy dnešního dne (více na
https://www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg)
• Modlitba křížové cesty – pomodlete se společně doma, v přírodě, v kostele (pokud je kostel
otevřený) modlitbu křížové cesty.
• Společná modlitba bolestného růžence.
BÍLÁ SOBOTA
1. čtení – Ex 14,15-15,1
2. čtení – Ez 36,16-17a.18-28
(další čtení: Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18; Iz 55,
1-11; Iz 54,5-14; Bar 3,9-15.32-4,4)

Epištola – Řím 6,3-11
Žalm: Žl 118
Evangelium: Mt 28,1-10

Podněty pro tento den
• Slavnost Velikonoční svíce: vyrobte/ozdobte si společně doma svíčku pro dnešní domácí
bohoslužbu, prožijte doma slavnost velikonoční svíce (více na
www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg)

• Večer připravte Velikonoční sušenky recept najdete na
www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg
• Vyjděte do přírody a pomodlete se tichou modlitbou, navštivte Boží hrob, pokud je ve vašem
kostele přístupný.
• Společnou rodinnou modlitbou poděkujte za dar křtu.
• Připravte tradiční velikonoční pokrmy pro Hod Boží velikonoční.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – NEDĚLE VELIKONOČNÍ
1. čtení – Sk 10,34a.37-43
Žalm– Žl 118,1-23

2. čtení – Kol 3,1-4
Evangelium – Jan 20,1-9

Podněty pro tento den
• Slavnostní oběd a žehnání pokrmů před jídlem – modlitba:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když
dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování
našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé
oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MOŽNOSTI, KDE SLEDOVAT MŠI SVATOU:
ON-LINE PŘENOS MŠE SVATÉ Z BRNĚNSKÉ KATEDRÁLY sv. PETRA a PAVLA
S OTCEM BISKUPEM:
(https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw)

Zelený čtvrtek v 17:30
Velký pátek v 15:00
Bílá sobota v 20:30

TV NOE:
Zelený čtvrtek v 18:00
Velký pátek v 18:00
Bílá sobota v 21:00
Neděle Zmrtvýchvstání v 10:00

RADIO PROGLAS:
Zelený čtvrtek v 17:30 z brněnské katedrály sv.
Petra a Pavla
Velký pátek v 15:00 z brněnské katedrály sv.
Petra a Pavla

ČT 2:

Bílá sobota v 20:05 z baziliky Nanebevzetí Panny

Neděle Zmrtvýchvstání v 9:30

Marie na Strahově
Neděle Zmrtvýchvstání v 9:00 z kostela sv.
Bartoloměje v Pardubicích

