SLAVIT NEDĚLI A MODLIT SE
BĚHEM NEBEZPEČÍ NÁKAZY
Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti.
Přesto vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.
V evangeliu, kterému nasloucháme o páté neděli velikonoční, Ježíš ohlašuje své „odloučení“ od učedníků. Nyní i my zažíváme období fyzického odloučení od našich příbuzných a známých, je to odloučení, jež vyvolává neklid a strach, takže se nám někdy
zdá, že i Ježíš je daleko. Návrhem, který předkládáme, se snažíme rodinám připomenout,
že víra nám nezajišťuje život bez problémů, ale nabízí nám milost je překonat, aniž bychom podléhali beznaději.

Připravilo Biskupství ostravsko – opavské s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí
a liturgického centra arcidiecéze Capri.
Překlad z italštiny P. František Staněk.
Texty Písma svatého převzaty z Českého liturgického překladu.
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PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
MODLITBA V RODINĚ
Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou modlitbu ve společenství s celou církví. Každá rodina
si jej přizpůsobí vlastním potřebám.
Velikonoční doba je doba radostná. Tato charakteristika by se měla projevit i na vyzdobení
místa, kde se rodina schází k modlitbě. Kromě kříže s Ukřižovaným a ikonou či obrazem Panny
Marie je vhodné toto místo více vyzdobit více např. květinami. I modlitba by měla mít slavnostnější ráz.

R: Pán vstal z mrtvých! Aleluja!
Všichni (V): On skutečně vstal! Aleluja!
R: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Všichni (V): Amen.
R: Dobrořečme Bohu Otci, který nás miluje, Duchu svatému, který nás osvěcuje, a Ježíši, naší cestě, pravdě a životu, a prosme o milost a pokoj pro všechny lidi.
V: Požehnaný jsi, Bože, navěky.
R: Ježíš je cesta, po níž můžeme jít, abychom byli osvobozeni od strachu. Dáme-li mu
ve svém životě prostor, poroste v nás jeho život. Zřekněme se tedy hříchu a připravme
se vyjít po jeho cestě. Litujme všech svých poklesků a prosme o Boží milosrdenství.
Po chvíli ticha pokračuje:

R: Jestliže jsme se nezřekli jakékoliv pokrytectví, závisti či stěžování si, Pane, smiluj se
nad námi.
V: Pane, smiluj se nad námi.
R: Jestliže jsme nechodili po tvých cestách, a tím jsme upadli do situace, která v nás
způsobila nespokojenost, Kriste, smiluj se nad námi.
V: Kriste, smiluj se nad námi.
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R: Jestliže jsme nebděli a nezůstali pevni ve víře, Pane, smiluj se nad námi.
V: Pane, smiluj se nad námi.
R: Otče, jenž se zjevuješ v Kristu, Učiteli a Vykupiteli, učiň, abychom přilnuli k němu,
k živému kameni, který lidé odhodili, ale který se stal drahocenným kamenem, abychom
rostli v královském kněžství a stali se národem svatým a chrámem tvé slávy. Skrze
Krista, našeho Pána.
V: Amen.

V: Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.
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TVÉ SLOVO JE SVÍTILNOU MÝM NOHÁM
Po úvodní modlitbě R pokračuje:

R: Dnes, o páté neděli velikonoční, nás Pán shromáždil, abychom se ještě více sjednotili
v lásce a v naslouchání jeho Slovu. Poslouchejme tedy bedlivě a s ochotou, aby z nás on
sám mohl vybudovat Boží chrám.
Někdo/někteří z účastníků modlitby přečtou liturgická čtení páté neděle velikonoční

1. čtení – Sk 6,1-7
Vyvolili sedm mužů plných Ducha svatého.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům
nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct (apoštolů) proto svolalo (veškeré) množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné,
abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého
středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je
ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“
Ten návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a
Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu
z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo
se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží
poslechlo a přijalo víru.

Mezizpěv – Žl 33,1-2.4-5.18-19
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. Nebo: Aleluja.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina,
hrejte mu na desetistrunné harfě.
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Neboť Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo,
země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu.

2. čtení – 1 Petr 2,4-9
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je
v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní
chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše
Krista. V Písmu o tom stojí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen
nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, (přináší) čest,
ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal
kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá“. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste „rod
vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

Zpěv před evangeliem – Jan 14,6
Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Aleluja.
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Evangelium – Jan 14,1-12
Já jsem cesta, pravda a život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám
připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k
sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane,
nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda
a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého
Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám
stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl
mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je
ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně
přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte,
věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat
skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“
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K ROZJÍMÁNÍ
Na začátku 6. kapitoly Skutků apoštolů se vypráví, jak už v první křesťanské komunitě,
i přes počáteční nadšení z nové víry, začínají být věřící nespokojeni a brblají kvůli zanedbávání některých vdov, kterým je potřeba pomoci. Apoštolové však skvěle zareagují.
Neuzavřou se uraženě před nepříjemnými projevy, ale postaví se k nim kreativně.
V církvi je místo pro všechny! Ke službě chudým ze všech jazyků a kultur, ustanovují
novou službu, jáhenství. Dokazují, že křesťanská komunita je otevřená naléhání věřících
i působení Ducha svatého.
Sami apoštolové, když jim Ježíš ohlašuje svůj odchod, prožívají nejistotu a rozrušení,
neboť se bojí, že zůstanou osamoceni. Jejich zbrklé otázky odhalují jejich jedinou starost; chtějí vědět. „Nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ ptá se Tomáš. A Filip
pokračuje: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Chce totiž poznat cíl. Svými odpověďmi Ježíš opakovaně vybízí k prohloubení víry: „Věřte v Boha, věřte i ve mne.“ Filipovi říká: „Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?“ A všem praví: „Kdo věří ve
mne…“ Ježíš nám chce sdělit, abychom se drželi jej a Otce, neboť pouze tak nalezneme
pevnou půdu pod nohama, protože náš život bude stát na skále.
Ježíš navíc apoštolům zjevuje tajemství své identity: „Já jsem cesta, pravda a život.“
Ježíšova totožnost je dynamická, pohyblivá: Odcházím od vás, ale konám to pro vás,
jdu vám připravit místo, pak se k vám vrátím, abyste se mnou mohli žít navždy. Být ve
vztahu s Ježíšem, to je pravda života. Čím více místa mu ve svém životě nabídneme, tím
více v nás poroste život. Svatý Pavel dokonce řekne: „Vždyť pro mě život je Kristus.“
(Flp 1,21)
Abychom neupadli do mínění, které vede k melancholii a nespokojenosti, nechme Pána,
aby v nás konal své dílo. Tak se staneme živými kameny, ne studenými cihlami; budeme
kráčet po cestách, které jsou otevřeny změnám, a nebudeme uzavřeni ve svých zatuchlých schématech; budeme budovat pohostinné příbytky, kterým je i dům Boha Otce…
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VYZNÁNÍ VÍRY
Po chvíli ticha R pokračuje:

R: Společně vyznejme svou víru:
V: Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.
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PROSBY

R: Svěřme nyní Pánu, cestě, jež vede k opravdovému životu, své prosby.
Budeme odpovídat: Prosíme tě, vyslyš nás.
-

Ať církev nikdy neupadne do klamné představy, že nejdůležitější je mít úspěch a
moc, ale ať je jejím jediným vzorem pokorný služebník Kristus.
Ať křesťané následují ve všech svých zkouškách Ježíše, který je cesta vedoucí
k věčnému životu a k nekonečné radosti.
Ať každý z nás uskutečňuje povolání, jež mu svěřil sám Bůh, a tak se stává živým
kamenem nutným k budování církve.
Ať je v našem společenství přítomna nezištná láska, otevřenost k naslouchání a
připravenost k vzájemné pomoci s vědomím, že Pán je mezi námi.

R: Pane, vyslyš naše prosby, i ty, které nosíme ve svých srdcích. Neboť ty žiješ a kraluješ
na věky věků.
V: Amen.

MODLITBA PÁNĚ

R: Vzdávejme chválu našemu dobrému Otci a volejme k němu modlitbou, kterou nás
naučil náš Pán Ježíš Kristus:

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích…
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DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Po chvíli ticha, v níž každý učiní krátké zpytování svědomí, se všichni modlí:

V: Můj Pane Ježíši,
věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější Svátosti.
Miluji tě nade vše
a má duše po tobě touží.
Protože tě nyní nemohu svátostně přijmout,
vstup do mého srdce alespoň duchovně.
Po chvíli ticha se pokračuje:

Vstoupil jsi do mého srdce
a já tě objímám, cele se s tebou sjednocuji;
nedovol, abych se od tebe odloučil.

R: Ať jásá tvůj lid, Otče,
pro obnovené mládí svého ducha,
a tak jako se dnes veselí z daru synovství,
ať zakouší naději slavného dne vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
V: Amen.
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SNAŽNĚ PROSÍME O POŽEHNÁNÍ BOHA OTCE
R: Bože, dobrý Otče,
žehnej naší rodině.
Ať v ní nikdy během životních zkoušek,
během sklíčenosti, během pokušení vlažnosti,
nechybí důvěra v tebe.
Naplň nás radostí,
i když prožíváme trápení či všelijaké těžkosti.
Učiň z nás všech živé kameny vystavěné v duchovní chrám,
stojící pouze na Ježíši Kristu, tvém Synu a našem bratru,
kamenu nárožním, věrném svědku a prvotině vzkříšení,
který nikdy nezklame.
V: Amen.
Všichni učiní znamení kříže, zatímco R pokračuje:

R: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

V: Amen.
Na závěr se může připojit nejstarší mariánská antifona.

Raduj se, Královno nebeská, aleluja …
Nebo:

Vesel se, nebes Královno, aleluja …
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