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Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a 
oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.          Vstupní antifona 

 

 
Judská poušť 

 

Postní doba nabízí obnovu naší víry na základě nejdůležitějších textů Písma. Každé z čtení 
během postních nedělí patří k pokladům Písma a otevírá nějaký důležitý aspekt naší víry. 
Zároveň každá neděle je věnována určitému tématu, tak první postní neděle je věnována 
skutečnosti pokušení. 

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

době vynecháme). 

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 Gn 9,8-15 (Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy.) 
Příběh o potopě v sobě nese zásadní sdělení: Všichni lidé propadli hříchu. Bůh má moc 
člověka zcela vyhubit. Ale toto řešení Bůh nevolí! Naopak hledá šanci, jak lidstvu pomoci. 
Výrazem toho je smlouva s celým živým stvořením. 

Čtení z první knihy Mojžíšovy. 

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi 

potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou 

zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám 

s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už 

nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ 

Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i 

mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a 

ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky 

a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou 

a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste 

k potopě, aby zahubila každé tělo.“ 

ŽALM  Žl 25 
Žalm odpovídá na 1. čtení, je vyznáním naděje i víry. Věříme v milosrdného, 
odpouštějícího Boha. Proto v něho s důvěrou skládáme svoji budoucnost. 

Odpověď: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo 
plní tvou smlouvu. 
 

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 Petr 3,18-22 (Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní 

přináší spásu.) 
Svatý Petr povzbuzuje křesťany, aby byli připraveni hájit svoji víru před druhými a nebáli 
se pomluv a hanobení, či dokonce utrpení. Vždyť sám Pán trpěl. A tak vyjevuje podstatný 
článek křesťanské víry, totiž Kristovou smrtí byli ospravedlněni i ti, kteří zemřeli před 
Kristem. 

 



Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. 

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za 

nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle 

ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. 

Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě 

vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní 

zachránilo skrze vodu. 

Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by 

křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše 

svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, 

mocnosti i síly. 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM  
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

EVANGELIUM  Mk 1,12-15 (Byl pokoušen od satana, a andělé mu 

sloužili.) 
Čteme krátké uvedení do Ježíšova veřejného působení mající dvě části: Ježíš na poušti a 
shrnující zpráva o počátku jeho činnosti. Kristus sám není vyňat z útoků zla. Ale jeho 
poslání je přinést evangelium. Tato výzva očekává odpověď. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od 

satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. 

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!“ 
 

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 18. 2. 2018: 

Drazí bratři a sestry, dobrý den!  

Tuto první neděli postní poukazuje evangelium na témata pokušení, 

obrácení a dobré zvěsti. Evangelista Marek píše: »Duch vyvedl 

Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od 

satana« (Mk 1,12-13). Ježíš jde na poušť, aby se připravil na svoje 

poslání ve světě. Nepotřebuje obrácení, ale musí jako člověk projít 

touto zkouškou jednak kvůli Sobě, aby splnil vůli Otce, a jednak kvůli nám, 

abychom obdrželi milost přemoci pokušení. Tato příprava spočívá v boji proti 

duchu zla, tzn. proti ďáblu. Také pro nás je postní doba duchovním „zápasem“, 

duchovním bojem. Jsme povoláni čelit Zlému pomocí modlitby, abychom jej 

byli s  Boží pomocí schopni přemáhat ve svém každodenním životě. Víme, že 



zlo je, bohužel, činné v našem bytí i kolem nás, kde se projevuje násilím, 

odmítáním druhého, uzavřeností, válkami a nespravedlností. To všechno jsou 

skutky Zlého, zla. 

Hned po pokušeních na poušti začíná Ježíš hlásat evangelium, tedy dobrou 

zvěst, která vyžaduje od člověka obrácení a víru. Říká: »Naplnil se čas a 

přiblížilo se Boží království« a potom nabádá: »Obraťte se a věřte evangeliu« 

(v. 15), to znamená věřte této dobré zprávě, že se přibližilo Boží království. Ve 

svém životě potřebujeme obrácení neustále, každý den, a církev nás vybízí, 

abychom se za to modlili. Nikdy totiž nejsme dostatečně orientováni směrem 

k Bohu a svoji mysl a srdce musíme neustále směřovat k Němu. K tomu je 

třeba odvahy odmítnout všechno to, co nás odvádí z cesty, totiž podvržené 

hodnoty, které nás matou a lstivě vtahují do našeho sobectví. Máme naopak 

důvěřovat Pánu, Jeho dobrotě a plánu, který má Jeho láska s každým z nás. 

Postní doba je časem pokání. Ano, ale nikoli dobou smutku! Je časem pokání, 

není časem smutku, zármutku. Je to radostné a seriózní úsilí, abychom se 

svlékli ze svého sobectví, ze starého člověka, a obnovili se podle milosti svého 

křtu. 

Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí. Marné je ztrácet čas a hledat je 

jinde: v bohatstvích, rozkoších, moci, kariéře.... Boží království je realizací 

všech našich tužeb, protože je současně spásou člověka i slávou Boha. Tuto 

první neděli postní jsme povoláni vyslyšet a přijmout tuto Ježíšovu výzvu 

k obrácení a víře v evangelium. Jsme vybízeni vydat se na usilovnou pouť 

k Velikonocům, abychom stále více přijímali milost od Boha, který chce 

proměnit svět v království spravedlnosti, pokoje a bratrství. 

Nejsvětější Maria ať nám pomůže žít tuto postní dobu ve věrnosti Božímu 

Slovu a v ustavičné modlitbě, jako to činil Ježíš na poušti. Není to nemožné! 

Jde o to prožívat každý den s přáním přijmout lásku, která přichází od Boha a 

chce proměnit náš život i celý svět. https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27219 
 

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-doba-postni/1-nedele-postni-cyklus-b nebo na 

https://www.kanan.cz/1pustb.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-

katecheze-pro-deti nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/30539-ovecky-v-karantene-1-

nedele-postni . 

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 Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby 
P: Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají. Vzývejme ho, aby zachránil a 

uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme. 

1. Prosme za všechny, kteří se připravují na křest. 

2. Prosme o Boží pomoc pro nemocnice přeplněné pacienty s nemocí covid. 

3. Prosme o nalezení cesty k zastavení pandemie koronaviru a prosme za 

chudé státy, které mají obtížný přístup k očkování. 

4. Prosme o dar naděje plynoucí z víry pro celou naši farnost. 

P: Bože, jsi dobrý a dokonalý, proto ukazuješ hříšníkům cestu. Vyslyš naše 

prosby a veď nás ve své pravdě. 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. 


