32. neděle v mezidobí
8. listopadu 2020

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!
(Vstupní antifona)

Liturgický rok se blíží ke svému závěru a tak se také téma mešních lekcí bude již více
soustředit na konec světa, eschatologii či skutečnost smrti. Je překvapující, kolik z nás
vlastně se smrtí nepočítá. Není vhodné se zastavit nad tím, že onen okamžik přijde? Jak se
na tento moment připravit?

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

Mdr 6,12-16

Čteme jednu z nejmladších knih Starého zákona (1. stol. př. Kr.). Kniha vznikla nejspíše
mimo Izrael v diaspoře a měla sloužit jako povzbuzení pochybujících židů. Od 6. kapitoly
začíná chvála moudrosti. Ta je zde tajuplně zosobněna (podobně Př 9; Sir 24), je nám
darem Božím i partnerem v dialogu, je však třeba ji hledat.

Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.

Čtení z knihy Moudrosti.
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi,
kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.
Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet
totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti.
Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje
s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.
ŽALM 63
Touha po Bohu povzbuzuje člověka, aby upnul k Pánu svoji mysl i srdce. Nevychladne ani
v noci, protože Bůh stojí za takové hledání.

Odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám,
– má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl tvou moc a slávu.
– Vždyť tvá milost je lepší než život, – mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
– Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty zajásají ústa.
Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, – v nočních hodinách budu na tebe myslet.
– Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám.
2. ČTENÍ

1 Sol 4,13-18

Čteme z nejstaršího novozákonního textu druhou část. Svatý Pavel napomínal k věrnosti a
nyní odpovídá na dotaz na posmrtný život položený zřejmě adresáty listu. Jde o doklad
nejstarší vrstvy víry křesťanů v posmrtný život.
S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli.
Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme,
že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh
k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o
tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo
budou už mrtví.
Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán
sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme
naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A
pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete. Aleluja.
EVANGELIUM

Mt 25,1-13

V 24. až 25. kapitole Matoušova evangelia Ježíš mluví k učedníkům o konci světa
(eschatologické otázky). Jde o poslední Pánovu řeč na veřejnosti. Čteme první ze tří
velkých podobenství o příchodu Krista na konci věků. Připomeňme, že při tradiční
židovské svatbě šel ženich nejprve do domu nevěsty a „vyjednával“ podmínky svatby s
otcem nevěsty, pak si ji teprve mohl odvést. Šlo o slavnostní akt, mohl tedy trvat dlouho.
Družičky čekaly venku.
Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly
naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly
sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do
nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a
usnuly.
Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny
ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte
nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly:
‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům
a kupte si.’
Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na
svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‘Pane, pane,
otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.’
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
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/32mezidobia.htm
nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-11-minikatecheze-32-nedele-v-mezidobi-cyklus-a nebo
na https://www.tvnoe.cz/index.php/porad/29767-ovecky-v-karantene-32-nedele-v-mezidobi-a.

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: Boží moudrost se dává poznat těm, kdo ji hledají. Modleme se o tuto
moudrost pro církev, pro nás, ale také pro svět:
1. Prosme o smíření zla vzešlého z náboženských válek, radikalismu a teroru.
2. Prosme o zastavení pandemie coronaviru.
3. Prosme o sílu a ochranu pro všechny lékaře a zdravotníky.
4. Prosme o mír v celém světě, v Náhorním Karabachu, Etiopii i ve Spojených Státech.
5. Prosme o uzdravení všech důsledků vyvolaných totalitními režimy a zvláště
komunistickou revolucí.
6. Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kdo podlehli coronaviru.
7. Prosme Boha o prozíravost a moudrost.
P: Bože, stal ses naším pomocníkem. Pomoz nám bdít, abychom mohli spatřit
tvou moc a slávu. Neboť ty žiješ a kraluješ 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-v-rodine.

