5. neděle v mezidobí - cyklus B
7. února 2021

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh.
Vstupní antifona

Kostel nad domem sv. Petra v Kafarnaum v Izraeli
Někdy není špatné udělat si obrázek, co všechno děláme v běžném dni. Možná nás
překvapí, kolik toho stihneme, stejně jako překvapí, kolik času promarníme. Dnes si
můžeme takový „snímek dne“ projít s Bohem. Budeme si spolu s Jobem Bohu stěžovat?
Nebo ho prosit, aby nám pomohl den dobře prožívat.

1) Připravme místo
Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible, květiny.

2) Začínáme
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
Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá.

1. ČTENÍ Job 7,1-4.6-7

(Sytím se neklidem do úsvitu.)
Kniha Job se podobá divadelní hře. Obsahuje dlouhé monology šesti aktérů. Tématem této
hry je hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a přece velmi trpí.
Sedmá kapitola je Jobovým pláčem. Poslední verš je modlitbou.

Čtení z knihy Job.
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni
nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem
dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny.
Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se
neklidem do úsvitu.
Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že
můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“
ŽALM

Žl 147

První verše žalmu jsou odpovědí na první čtení, druhá strofa mluví o Bohu jako lékaři,
který nenechá bez pozornosti žádné rány. On léčí a pozvedá.

Odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Nebo:
Aleluja.
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, – opěvujte našeho Boha, neboť je milý,
– zaslouží si chvály. – Hospodin buduje Jeruzalém, – shromažďuje rozptýlené
z Izraele.
Uzdravuje ty, jimž puká srdce, – a jejich rány obvazuje.
– Určuje počet hvězd, – každou z nich nazývá jménem.
Velký je náš Pán a přemocný, – jeho moudrost je bez míry.
– Pokorné Hospodin pozvedá, – bezbožné však ponižuje k zemi.
2. ČTENÍ 1 Kor 9,16-19.22-23 (Běda, kdybych nehlásal evangelium.)
V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za
službu hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však
říká, že se jí v Korintě zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba
komunitě křesťanů je sebe-vydáním a nikoli cestou k obohacení se.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako
povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal.
Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to
však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen.
Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže
se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje.
Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech,
abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych
získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň

některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl
v dobrech evangelia.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Aleluja.
EVANGELIUM

Mk 1,29-39

(Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými

chorobami.)
Pokračujeme ve čtení první kapitoly Markova evangelia. Tato perikopa popisuje Ježíšův
typický den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná nouze, ale také má čas na modlitbu.
Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia. V sobotu lidé
nesměli nikam chodit, ale když den skončil západem slunce, hned se dávají do pohybu.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a
Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je
obsluhovala.
Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a
posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných
s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým
duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se
modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni
tě hledají!“
Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal,
protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich
synagogách a vyháněl zlé duchy.
Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu
chvíli rozmlouvat.
K dnešnímu evangeliu si můžeme přečíst promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně
na náměstí sv. Petra v Římě ze dne 4. 2. 2018:

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium této neděle (Mk 1,21-39) pokračuje v popisu Ježíšova
dne v Kafarnaum. Byla to sobota, pro židy sváteční den. Tentokrát
poukazuje evangelista Marek na vztah mezi Ježíšovou divotvornou
činností a probouzením víry u lidí, s nimiž se setkává. Pán chce totiž
uzdravováním nemocných všeho typu vzbudit jako odpověď víru.
Ježíšův den v Kafarnaum začíná uzdravením Petrovy tchýně a končí scénou,
kdy se lidé z celého města shromažďují u dveří, kde bydlel, a přinášejí všechny
nemocné. Zástup poznamenaný fyzickým utrpením a duchovní bídou, je
takříkajíc „životním prostředím“, kde Ježíš plní svoje poslání, tvořené
uzdravujícími a útěšnými slovy i skutky. Ježíš nepřinesl spásu do laboratoře,

nekáže laboratorně, odtržen od lidí, nýbrž je mezi lidmi, uprostřed lidu!
Pomyslete, že většina Ježíšova veřejného života probíhala na ulici, mezi lidmi,
kde hlásal evangelium a hojil fyzické i duchovní rány. Lidstvo – onen zástup, o
kterém často mluví evangelium - je brázděno utrpením, námahami a problémy,
a tomuto ubohému lidstvu je určeno mocné, osvobozující a obnovné Ježíšovo
počínání. Takto, uprostřed lidu, až do večera je po celý den. A co dělá Ježíš
potom?
Následujícího dne, brzy ráno, aniž je spatřen, odchází za město, na opuštěné
místo a tam se modlí. Ježíš se modlí a tak oprošťuje sebe i svoje poslání od
triumfalistické koncepce, která znehodnocuje smysl jeho zázraků a jeho
charismatické moci. Zázraky jsou totiž znamení, která vybízejí k odpovědi
víry; znamení jsou vždycky doprovázena slovy, která je osvěcují; a znamení i
slova – současně - vzbuzují víru a konverzi skrze božskou sílu Kristovy
milosti.
Závěr dnešního úryvku (v. 35-39) ukazuje, že Ježíšovo zvěstování Božího
království se děje právě na ulici. Učedníci, kteří jej šli vyhledat na místo, kde
se modlil, Jej chtěli přivést zpět do města, ale co jim odpověděl? - »Pojďme
jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal« (v. 38). Taková byla cesta
Božího Syna, taková je cesta Jeho učedníků, taková má být cesta každého
křesťana. Cesta jakožto místo radostné zvěsti evangelia ukazuje, že poslání
církve se uskutečňuje ve znamení „chození“, putování, ve znamení „pohybu“ a
nikdy ne statičnosti.
Panna Maria ať nám pomáhá, abychom byli otevřeni hlasu Ducha svatého,
který nabádá církev přebývat stále více mezi lidmi a všem přinášet uzdravující
slova Ježíše, jenž je lékařem duše i těla.
(https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27138)

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-1/5-nedele-vmezidobi-cyklus-b nebo na https://www.kanan.cz/5mezidobib.htm nebo na
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-katecheze-pro-deti nebo na
https://www.tvnoe.cz/porad/30475-ovecky-v-karantene-5-nedele-v-mezidobi .

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 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
P: S odvahou předložme Bohu své modlitby. On má moc uzdravovat a léčit:
1. Prosme o milost Ducha svatého pro církev a její služebníky, aby uměli být
ve světě pro všechny.
2. Prosme o zastavení pandemie covidu a prosme o nalezení řešení současné
situace zvláště v chudých zemích světa.
3. Prosme za pacienty, kteří bojují o život, a prosme za ty, kteří zemřeli daleko
od svých blízkých.
4. Prosme za ty z nás, kteří nyní prožívají bolest a soužení.
P: Bože, uzdravuješ ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuješ. Prosíme tě,
vyslyš naše prosby a daruj nám své uzdravení. 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-vrodine.

