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Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho 
předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.       Vstupní antifona 

 
 

 
 
 

Začínáme číst evangelium od začátku a připomínáme si události z počátku Ježíšova veřejného vystoupení. Jedním z prvních 
impulzů bylo povolání učedníků. Nejen tehdy, ale i dnes Pán povolává následovníky. Lze tak dnes obnovit své rozhodnutí pro 
Krista a modlit se za ty, kteří váhají. 

1) Připravme místo Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible, květiny. 
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 Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá. 

1. ČTENÍ Jon 3,1-5.10 (Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.) 
Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. 1. scéna: Prorok je vyzván Bohem, aby hlásal obrácení v  
nepřátelském hlavním městě Ninive. Jonáš ale utekl před Bohem, ztroskotá, klesá až na dno… 2. scéna: Nové Boží povolání, 
jak ukazuje náš text. 

Čtení z  knihy proroka Jonáše. 
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do 

Ninive podle Hospodinova rozkazu. 
Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě 

čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ 
Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. 
Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil. 
Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar. 

 

ŽALM  Žl 25 
Žalm je vybrán tak, aby korespondoval s 1. čtením, resp. evangeliem. Je to odpověď toho, kdo je povolán. 

Odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine! 
 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. 
– Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 
 

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na své milosrdenství, které trvá věčně. 
– Pamatuj na mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine! 
 

Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. 
– Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě. 
 



2. ČTENÍ 1 Kor 7,29-31  (Tento viditelný svět pomíjí.) 
První list Korinťanům je odpovědí na několik různých otázek položených Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na 
problematiku manželství a celibátu. Tehdejší křesťané předpokládali, že Pán brzy přijde, a manželství ani plození dětí již 
není důležité. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. 
Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se 

neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento 
viditelný svět pomíjí. 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM  
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu! Aleluja. 

EVANGELIUM Mk 1,14-20 (Obraťte se a věřte evangeliu.) 
Markovo evangelium začíná ihned popisem činnosti Jana Křtitele a Ježíšova křtu. A následuje povolání učedníků. Marek je v popisu 
událostí velmi stručný až schematický. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se 
Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ 

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim 
řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. 

Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je 
povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. 

 

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

S malými dětmi si příběh, který jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli. Inspiraci je 
možné najít i na  
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/3-nedele-v-mezidobi-cyklus-b nebo na 
https://www.kanan.cz/3mezidobib.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-katecheze-pro-deti nebo na 
https://www.tvnoe.cz/porad/30473-ovecky-v-karantene-3-nedele-v-mezidobi. 

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

5) Společně prosíme Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby 
P: Když Bůh viděl, že se ninivští občané obrátili, smiloval se nad nimi. S nadějí předložme Bohu své prosby, aby se 
smiloval nad světem, ve kterém žijeme: 

1. Prosme o sjednocení všech křesťanů mocí Svatého Ducha. 

2. Prosme za poslance a všechny, kdo rozhodují o životě v naší zemi. 

3. Prosme o Boží pomoc s omezením šíření koronaviru a prosme za lékaře a zdravotníky. 

4. Prosme za Středoafrickou republiku a další země Afriky trpící násilím a válkou. 

5. Prosme za bezdomovce či migranty zimující bez střechy nad hlavou. 

6. Prosme o sílu Ducha svatého porozumět Písmu svatému a tak se setkávat sPánem.  
P: Dobrý Otče, vydali jsme se za tebou, protože věříme v moc tvé lásky. Vyslyš naše modlitby. Skrze Krista našeho Pána. 
Všichni: Amen. 

6) Modlitba Otčenáš 
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 námětu: 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. 


