5. neděle v mezidobí – 7. 2. 2021
Domácí bohoslužba
Farnost Plzeň Lobzy

 OBECNÉ POZNÁMKY KE ZPĚVU
Nemáte-li k dispozici tištěný kancionál, nebo si netroufáte sami zpívat,
můžete použít nějakou z těchto variant:
- kancionál je k dispozici i v elektronické podobě na
www.kancional.cz, příp. v aplikacích pro mobilní telefony,
- některé písně jsou nahrané na youtube, do vyhledavače na
youtube zadejte „kancionál“ a číslo písně. Můžete je použít jen
k poslechu nebo pro podporu vašeho zpěvu.
Pro neděle v mezidobí jsou vhodné především písně z řady 500 nebo
700. Písně mají pod názvem písně a údajích o autorech uvedenu
značku, která určuje jejich vhodnost k jednotlivým částem mše sv.: M,
nebo M 1-5 (vhodné k celé mši sv.), M1 ke vstupu, M4 k sv. přijímání,
M5 na závěr.
Dáváte-li přednost „rytmickým“ písním a netroufáte si zpívat sami,
můžete nalézt plno písní na youtube. Nemáte-li tip na konkrétní písně,
je možné zadat např. „chvály“, „písně z Taizé“, „křesťanské písně“
apod.
 PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU
Tento materiál umožňuje na několika místech výběr z více variant.
Proto doporučujeme si ho před začátkem bohoslužby projít a zvolit
vhodnou formu pro vaše konkrétní společenství.
Také si předem rozdělte, kdo bude číst jednotlivé texty. Ten, kdo
bohoslužbu povede, říká texty označené písmenem P, ostatní se
přidávají texty označené písmenem O.
Před bohoslužbou si připravte:

- vhodné místo pro modlitbu podle vašich možností a vkusu (svátečně
prostřený stůl, květina…),
- bible: pro každého vlastní v případě, že se budete chtít osobně
zamyslet nad textem evangelia,
- hudební nástroj (pokud chcete zpěv sami doprovodit),
- kancionál nebo jiný zpěvník podle výběru písní.
Pro bohoslužbu jsou navrženy tyto písně:
Tobě
patří
chvála:
https://www.youtube.com/watch?v=hWP64An7RVg
Ve tvém srdci je soucit:
https://www.youtube.com/watch?v=waDprIBwx9Y&list=PLRBi2Ungr
oEbWklGe8ktQYbOdim-Ovhij
Vyvyšuji tebe, Pane:
https://www.youtube.com/watch?v=89Fg6bwsuY&list=PLOVduQirqOAVHD30_NYyIDCqdTPXmyUfu&index
=2
Pokud dáváte přednost písním z kancionálu, můžete použít např. píseň
č. 517.
 BOHOSLUŽBA SLOVA
Před samotným začátkem zůstaňme cca 1 min v tichosti. Je to chvíle,
kdy se naladíme k modlitbě.
ÚVOD
Na
úvod
píseň
Tobě
patří
https://www.youtube.com/watch?v=hWP64An7RVg
nebo Kancionál č. 517: 1. a 2. sloka
P: Ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.
O: Amen.
ÚKON KAJÍCNOSTI

chvála:

P: Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v
nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám
odpustí, protože je věrný a spravedlivý.
P: Nepřišel jsi, abys nás odsoudil, ale abys odpustil, Pane: smiluj se
nad námi.
O: Pane, smiluj se nad námi.
P: Raduješ se z každého obráceného hříšníka, Kriste: smiluj se nad
námi.
O: Kriste, smiluj se nad námi.
P: Mnoho odpouštíš tomu, kdo mnoho miluje, Pane: smiluj se nad
námi.
O: Pane, smiluj se nad námi.
P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď
nás do života věčného.
O: Amen.
GLORIA
Můžete zazpívat zpěv Sláva na výsostech Bohu.
MODLITBA
P: Modleme se:
Všemohoucí Bože,
opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí.
Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
BIBLICKÁ ČTENÍ
Můžete vybrat ke čtení jen jedno čtení (první nebo druhé) a po něm
žalm.

Zvlášť v případě, kdy si chcete vyhradit více času pro rozjímání textu
evangelia a sdílení nad jeho textem, můžete přečíst i jen samotné
evangelium.

1. ČTENÍ
Job 7,1-4.6-7
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
Můžete se pomodlit žalm tak, že se budete střídat po jednotlivých
částech rozdělených hvězdičkou.
Žalm 147
Odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
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
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům
Bratři a sestry! 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.
EVANGELIUM
Před evangeliem píseň Ve tvém srdci je soucit:
https://www.youtube.com/watch?v=waDprIBwx9Y&list=PLRBi2Ungr
oEbWklGe8ktQYbOdim-Ovhij
nebo Kancionál č. 517: 3. sloka

Mk 1,29-39

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.

ZAMYŠLENÍ
Chvíle ticha a prostor k uvažování a prostor k osobnímu tichému
poděkování Bohu.
Pokud chcete, můžete si po chvíli ticha sdělit to, co vás v biblických
textem oslovilo, nebo co považujete za důležité.
Nabízíme také jako možnost si poslechnout předtočené Slovo na
neděli, které najdete na kanálu youtube: Farnost Plzeň Lobzy.
VYZNÁNÍ VÍRY
Nyní můžete vyznat svou víru, buď vyznáním, které recitujeme při mši
sv., nebo formou otázek a odpovědí:
P: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
O: Věřím.
P: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se
narodil z Marie Panny, byl
ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?
O: Věřím.

P: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
O: Věřím.
P: Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z
hříchu a dal nám život z vody a z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost
chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky
věků.
O: Amen.

PŘÍMLUVY A MODLITBA OTČE NÁŠ
P: Modleme se za nás za všechny a za celý svět, protože Bůh je věrný a
miluje všechny lidi.
Jednotlivé prosby může přečíst jeden z vás, nebo se můžete střídat.
- Prosíme tě, Bože, za ty, kdo uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého
Pána: dej, ať jsou ve víře pevní.
- Prosíme tě, za ty, kdo vládnou: ať je jejich vláda pokojná a přinese
tvému lidu mír.
- Prosíme tě, Bože, nekonečného milosrdenství za všechny lidi:
rozestři svou dobrotu nade všemi – nad muži i ženami, nad
starými i mladými, nad silnými i slabými, nad chudými i bohatými;
všechny přiváděj k sobě.
- Prosíme tě za všechny trpící a nešťastné: dej jim sílu, vysvoboď je
ze všeho, co je tíží, buď ty sám jejich úlevou a útěchou.
- Prosíme tě za nemocné: dej, ať se vyléčí ze své nemoci a ať jsou
zdraví na těle i na duši.
Můžete přidat i své další prosby (stačí je vyslovit i velice stručně, např.:
za naše sousedy, za mír ve světě).
Na závěr přímluv se společně pomodleme modlitbu Otče náš.
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.
ZÁVĚR
P: Dej nám, Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do
věčného života.
O: Amen.
P: Dobrořečme Pánu.
O: Bohu díky.
PÍSEŇ
Vyvyšuji tebe, Pane:
https://www.youtube.com/watch?v=89Fg6bwsuY&list=PLOVduQirqOAVHD30_NYyIDCqdTPXmyUfu&index
=2
nebo Kancionál č. 517: 7. sloka
 AGAPÉ
Po bohoslužbě můžete ve sváteční chvíli pokračovat formou agapé –
posezením a občerstvením.

