
Bohoslužba v rodině na Slavnost všech svatých 
Neděle 1. listopadu 2020 

Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují 

i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.                            (Vstupní antifona) 
 

 

Slavnost Všech svatých patří mezi největší slavnosti liturgického roku. Reflektuje zásadní 

článek naší víry, kterým je život po smrti v plném společenství s Bohem. Máme před očima 

nejen ty, kdo jsou oficiálně svatořečeni, ale mnohé další, jejichž životy neznáme detailně,  

ale fakticky stojí v Boží blízkosti a slávě. Spolu s nimi se radujeme. 

1) Připravme místo 
Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, svíce, 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  Zj 7,2-4.9-14 

Autor knihy Zjevení píše pronásledovaným křesťanům. Popisuje pomocí barvitých obrazů 

svět jako zápas člověka se zlem o věrnost víře. Kniha v mnohém připomíná liturgii mše 

svaté. Zatímco svět plný zla postihly první „hrůzy“ (kapitola 6), lidé víry zakouší Boží 

záchranu a jsou součástí nebeské liturgie. 

Hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků. 

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce 
pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo 

dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud 

nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo 
těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. 

Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech 

národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění 
bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou 

záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ 

Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář 
před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, 

čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ 

Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v 
bílém rouchu a odkud přišli?“ 

Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ 

Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla 
vyprali v Beránkově krvi.“ 

ŽALM 24 
Tento žalm nejspíše recitovali poutníci přicházející do Jeruzaléma, když vstupovali do 

zaslíbeného města. Vyjadřuje radost všech, kdo mohou vstoupit do Boží blízkosti. 

Odpověď: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 
 

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. 
– Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod. 
 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho svatém místě? 

– Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po marnosti. 
 

Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. 

– To je pokolení těch, kdo po něm touží 
 



2. ČTENÍ  1 Jan 3,1-3 
Svatý Jan píše povzbuzení komunitě zkoušené nejen pronásledováním, ale také mnohými 

bludaři (2,18-29), kteří lžou o Bohu a jeho záchraně. Těm, kteří vytrvají v pravé víře, 

připojuje Jan slova o cíli, ke kterému putujeme. 

Budeme vidět Boha tak, jak je. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. 

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme 

nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal 
jeho. 

Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme 

však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak 
je. 

Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM 

Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, 

praví Pán. Aleluja. 

EVANGELIUM Mt 5,1-12a 

Blahoslavenství jsou úvodními slovy Horského kázání (Mt 5 – 7). Jde o první Ježíšovu řeč 

v Matoušově evangeliu a shrnuje podstatu Kristova pohledu na praktický život z víry. 

Nejde jen o první část blahoslavenství, co by měl člověk konat, ale také o přísliby, které po 

každém blahoslavenství zazní. 

Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili 
k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: 

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. 

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

nebeské království. 

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně 
vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou 

odměnu.“ 

 



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/ nebo na http://www.kanan.cz/vsechsvatych.htm 

nebo na https://prolidi.bcb.cz/ . 

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: Spojme se v modlitbě se všemi, kteří už dosáhli nebeské blaženosti, a 
vzývejme našeho Pána Ježíše Krista: 

1. Ty, který nasytíš lačnící a žíznící po spravedlnosti, živ Církev svým slovem a 

eucharistií, než bude dovršena v nebeské slávě. 

2. Ty, který tvůrce pokoje nazveš Božími syny, pomáhej lidstvu hájit mír a chránit 

vše živé na Zemi. 

3. Ty, který tichým dáš zemi za dědictví, rozmnož počet těch, za které mluví 

jejich život, činy a práce. 

4. Ty, který plačícím přineseš potěšení, proměň muka a nářek lidí v naději a 
radost. 

5. Ty, který chudým v duchu dáváš svoje království, pamatuj na každého, kdo se 

ti ve své chudobě a nedostatku zcela odevzdává. 

6. Ty, který nebeské království dáváš pronásledovaným pro spravedlnost, posiluj 

všechny, kteří tě milují víc než vlastní život. 

7. Ty, který slibuješ milosrdným, že dojdou milosrdenství, učiň naši farnost 

místem lásky, odpuštění, pomoci a dávání. 

https://deti.vira.cz/
http://www.kanan.cz/vsechsvatych.htm
https://prolidi.bcb.cz/


8. Ty, který se dáš vidět těm, kdo mají čisté srdce, dej, ať jsou za takové uznáni 

naši zesnulí a jednou i každý z nás. 

P: Neboť tobě, náš Pane, náleží chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla 
na věčné věky. Amen. 

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. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine
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