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Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou.
Vstupní antifona

Pohled z hory Tábor v Izraeli
Postní doba nabízí zastavení nad nejzákladnějšími pilíři křesťanské víry. Jedním z nich je
otázka Kristovy smrti. Učedníci následující Krista poznali ve svém mistrovi někoho, kdo
má moc nad nemocemi, přírodními živly, je obdařen moudrostí… Zatím ale netuší, že
přinést vykoupení celému světu povede přes jeho smrt.

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 22,1-2.9a.10-13.15-18 (Oběť našeho praotce Abraháma.)
Abrahámova oběť je zásadní událost předznamenávající mnoho dalších sdělení Písma.
Důležité je vidět, že Abrahám neodmítl obětovat vlastního syna, ač to bylo pro něj
zhroucením nadějí. Stal se příkladem hluboké víry. Příběh se odehrává asi v 19. stol. př.
Kr. mezi kočovníky na polopoušti. Původní význam vyprávění směřoval asi k odmítnutí
lidských obětí.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“
Odpověděl: „Tady jsem!“
Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka,
a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti
označím.“
Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář a narovnal
dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna.
Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“
Ten se ozval: „Tady jsem!“
Anděl řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní
vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“
Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví.
Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna.
Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě
samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého
syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo
jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní
brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy
země za to, že jsi mě poslechl.“
ŽALM

Žl 116

Tento žalm je modlitbou člověka, který zakusil vysvobození z tísně, zažil, že Bůh jedná
v jeho prospěch, podobně, jako to zakusil Abrahám.

Odpověď: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: – „Jsem tak sklíčen!“
– Drahocenná je v Hospodinových očích – smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, – jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
– rozvázal jsi moje pouta. – Přinesu ti oběť díků, Hospodine, – a budu vzývat
tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu – před veškerým jeho lidem
– v nádvořích domu Hospodinova, – uprostřed tebe, Jeruzaléme!

2. ČTENÍ Řím 8,31b-34 (Bůh neušetřil vlastního Syna.)
Čteme strhující závěr nejpreciznějšího teologického výkladu svatého Pavla o
ospravedlnění na základě víry. Autor s velice emotivní dikcí opouští předchozí
argumentační přísnost a vrhá se do bouřlivého jásotu nad darem Boží spásy. Bůh vydal za
nás svého milovaného Syna podobně jako Abrahám, a to až do absolutní krajnosti.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil,
ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno
ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece
ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal,
je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!
EVANGELIUM

Mk 9,2-10

(To je můj milovaný Syn.)
Zjevení na hoře volně navazuje na první Ježíšovu předpověď vlastní smrti. Učedníci však
jeho slova nepochopili a nepřijali. Pán jim dává zakusit svoji slávu, aby poznali, že
předpověď smrti patří do velkolepé Boží strategie. Hora je odkazem na horu Sinaj, kde
dostal Mojžíš smlouvu. Oblak v biblické řeči představuje místo Boží slávy (Ez 1,28…).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli
sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi
by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali
s Ježíšem.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme
udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž,
co by měl říci; tak byli ustrašeni.
Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte!“
Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom
samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu
nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho
slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.
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 25. 2. 2018:

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnešní evangelium druhé postní neděle nás vybízí, abychom rozjímali
o proměnění Páně (srov. Mk 9,2-10). Tuto epizodu je třeba klást do
souvislosti s tím, co se přihodilo o šest dnů dříve, kdy Ježíš odhalil svým
učedníkům, že v Jeruzalémě bude »muset mnoho trpět, že bude zavržen od

starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane
z mrtvých« (Mk 8,31). Tato zvěst vyvolala krizi u Petra i všech ostatních učedníků,
pro něž byla nepřípustná myšlenka, že by Ježíš měl být odmítnut staršími lidu a
potom zabit. Očekávali totiž mocného a silného Mesiáše, který bude vládcem. Ježíš
se však prezentuje pokorně a mírně, jako služebník Boží, služebník lidí, který má
obětovat svůj život, projít pronásledováním, utrpením a smrtí. Jak ale následovat
Mistra a Mesiáše, jehož životní úděl má takto skončit? Tak smýšleli. A právě
proměnění jim poskytlo odpověď. Co je to Ježíšovo proměnění? Je to aniticipace
velikonočního zjevení.
Ježíš vzal s sebou tři učedníky – Petra, Jakuba a Jana – a »vyvedl je na vysokou
horu« (Mk 9,2) a tam se jim na chvíli zjeví ve svojí slávě, slávě Syna Božího.
Událost proměnění tak umožňuje učedníkům pozitivně se vyrovnat s Ježíšovým
umučením a nebýt zdrceni. Uviděli ho, jaký bude po umučení, až bude oslaven.
Ježíš je tak připravuje na zkoušku. Proměnění pomáhá učedníkům – i nám – chápat,
že Kristovo umučení je mysteriem utrpení, ale především darem lásky, nekonečné
Ježíšovy lásky. Událost Ježíšova proměnění nám umožňuje lépe porozumět Jeho
vzkříšení. Pro pochopení tajemství kříže je nezbytné vědět předem, že Ten, kdo trpí
a je oslaven, není pouhý člověk, nýbrž Boží Syn, který nás zachránil svojí láskou
věrnou až do smrti. Otec tak znovu opakuje mesiášskou deklaraci svého Syna,
pronesenou při křtu na břehu řeky Jordán, a nabádá: »Toho poslouchejte!« (v. 7).
Učedníci jsou povoláni následovat Mistra s důvěrou a nadějí, navzdory Jeho smrti;
Ježíšovo božství se má zjevit právě na kříži, právě v tomto Jeho umírání, takže
evangelista Marek klade do úst setníka vyznání víry: »Tento člověk byl opravdu Syn
Boží!« (Mk 15,39).
Obraťme se nyní v modlitbě k Panně Marii, lidskému stvoření vnitřně
proměněnému Kristovou milostí. Svěřme se s důvěrou její mateřské pomoci,
abychom s vírou a velkorysostí pokračovali cestou postní doby.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27239
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-pracovnilisty/cyklus-b-doba-postni/2-nedele-postni-cyklus-b nebo na
https://www.kanan.cz/2pustb.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-videokatecheze-pro-deti nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/30582-ovecky-v-karantene-2nedele-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: Společně s Petrem, Jakubem a Janem vystupme na horu proměnění a
modleme se k našemu Pánu:
1. Za Církev, aby zářila tvou svatostí, chudobou a lidskostí.
2. Za ty, kdo víru nemají, ať jejich životy promění setkání s tebou.
3. Za hříšníky, kteří se touží polepšit, ať je tvá láska očistí a vybělí jako sníh.
4. Za mír ve světě, aby byl udržován tvým slovem a lidskou vůlí se domluvit.
5. Za všechny, kdo se obětují ve službě a pomoci druhým, abys je zahrnul
svým požehnáním.
6. Za naše zemřelé, ať smějí vystoupit k tobě a spatřit tě ve slávě.
P: Slyš nás, Pane Ježíši Kriste, který jsi pro nás žil, zemřel a z mrtvých vstal;
jsi po Boží pravici a přimlouváš se za nás. Ty, který žiješ a vládneš na věky
věků. 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.

