
Manuál pro domácí bohoslužbu  
Římskokatolická farnost Křtiny 

(aktualizace liturgických textů: 25. – 31. říjen 2020) 
 
Drazí bratři a sestry, 
nabízíme Vám tento manuál pro domácí bohoslužbu, který můžete použít 
ve svých domácnostech u společné modlitby v čase pandemie. 
Strukturou se podobá bohoslužbě slova, která se často užívá 
v podmínkách, kdy nelze sloužit mši svatou (například u vysluhování 
svátostí mimo mše svaté, zejména u podávání eucharistie nemocným). 
V manuálu naleznete kromě textu evangelia na každý den také podnět k 
rozjímání, z publikace „Evangelium na každý den 2020.“  
 
1) Připravme si místo.  
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako 
sváteční stůl: na ubrus připravíme kříž, Písmo svaté a svíce. Když je vše 
připraveno, můžeme začít rodinnou bohoslužbu. 
 
2)  Začínáme písní. 
Vybereme vhodnou píseň z kancionálu anebo ze zpěvníku Hossana. Tento 
krok však lze vynechat. Ke zpěvu můžeme využít i texty, které nalezneme 
na přiloženém linku: 
(www.kancional.cz nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-
pisne-183702).   
 

RODINNÁ BOHOSLUŽBA 
 

Znamení kříže (všichni dělají znamení kříže) 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  
Amen. 

 
Zpytování svědomí (otec nebo matka uvedou tuto část výzvou)  
Litujme svých hříchů a prosme nyní Pána Boha za odpuštění. 
 
(po chvilce zpytování svědomí společně pokračují) 
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším 
myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, 
má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny 
anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha 
přimlouvali.  
(otec nebo matka pokračují) 
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď 
nás do života věčného. 
 
(všichni odpoví) 
Amen. 
 



 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se. 
 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
 
(může se vložit slavnostní zpěv) 
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. 
 
(Pokračuje se čtením z Písma svatého. Lze použít texty 1. čtení, žalmu a evangelia) 
(www.liturgie.cz, www.vira.cz/nedelni-liturgie texty evangelia naleznete níž) 
 
Pokračuje se společným vyznáním víry  
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. 
 



 
(Následují přímluvy) 
Přímluvy spontánně anebo www.pastorace.cz/primluvy 
 
(Následuje společná modlitba Páně, kterou uvede otec nebo matka těmito slovy:) 
Nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. 
 
(všichni se společně modlí) 
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.  
 
(všichni pokračují společnou modlitbou Duchovního přijímání, kancionál č. 042) 
Pane Ježíši Kriste,  
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen 
jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.  
Také já chci tebe dokonale milovat,  
ale co mohu, Pane, bez tebe? 
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.  
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,  
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. 
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. 
Amen. 
 
(zde lze vložit vhodnou píseň) 
 
(Rodinnou bohoslužbu zakončí otec anebo matka tímto způsobem)  
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:  
 
(všichni dělají znamení kříže)  
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého  
a doveď nás do života věčného. 
 
(všichni odpoví) 
Amen.  
 
(otec nebo matka říká)     (všichni odpoví) 
Dobrořečme Pánu.      Bohu díky.  
 
(na závěr lze vložit píseň z kancionálu anebo ze zpěvníku Hossana). 



 
BOŽÍ SLOVO NA KAŽDÝ DEN 

Aktualizováno od 25. října 2020 do 31. října 2020 
 
25. října 2020 – 30. neděle v mezidobí  
 
1. čtení – Ex 22,20-26; 2. čtení – 1 Sol 1,5c-10 
Evangelium – Mt 22,34-40 
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a 
jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, 
které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého 
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je 
největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako 
sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 
 
Komentář: 
V zásadních věcech musím mít jasno, nejen nějakou vágní představu, co 
by bylo třeba nebo co by bylo vhodné. Jinak mi hrozí, že se ztratím ve 
změti událostí a drobných či větších povinností, někde se zapomenu  
a nedojdu, kam mám. Kvůli spoustě drobností zanedbám  
to nejzásadnější. 
Ježíš jasno má a chce, abych je měl i já: V životě není nic důležitějšího 
než můj vztah k Bohu, který potřebuji v praxi vyjadřovat a ověřovat vztahy 
k bližním, kteří pro mě nesmějí být méně důležití než já sám. 
 
 
26. října 2020 – památka sv. Gilberta, opata premonstrátského řádu  
 
1. čtení – Sir 7,36-40 
Evangelium – Mk 10,28-31 
Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou."  
Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, 
bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě  
a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase:  
domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování,  
a v budoucím věku život věčný!  
A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními." 
 
Komentář: 
Bohatství má schopnost svádět, klamat a vytvářet dojem, že jsme 
v pozemském ráji. Avšak tento pozemský ráj je místem, jemuž chybí 
horizont. Přilnutí k bohatství v nás vyvolává smutek a způsobuje sterilitu. 
Mluvíme zde o přilnutí, nikoli o spravování majetku, protože bohatství je  
(určeno) k obecnému dobru, je pro všechny. A pokud je Pán někomu dá, 
pak proto, aby je užíval k prospěchu všech, nikoli jen pro sebe, nikoli proto, 
aby je zamknul do svého srdce. 



 
 
27. října 2020 – úterý 30. týdne v mezidobí   
 
1. čtení – Ef 5,21-33 
Evangelium – Lk 13,18-21 
(Ježíš) řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je 
jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a 
stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích.“ A potom řekl: 
„K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a 
zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“  
 
Komentář: 
Jde spíše o „dvojpodobenství“ než jen o dvě blízká přirovnání, protože se 
vzájemně doplňují: v prvním případě jedná muž, v druhém žena; první se 
děje venku, druhé uvnitř. Jako by se tím chtělo zdůraznit: Boží království 
se uskutečňuje všude a všemi způsoby. To, co je v obou podobenství 
identické, je důraz na skrytost a nečekaný růst, který je nakonec k užitku 
všem. Co znamená skrytost, růst a užitek všem pro mě? A věřím vůbec 
v sílu Božího království, v to, že se nakonec prosadí? 
 
 
28. října 2020 – svátek sv. Šimona a Jury, apoštolů  
 
1. čtení – Ef 2,19-22 
Evangelium – Lk 6,12-19 
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. 
Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vy-volil z nich dvanáct, 
které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra 
Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, 
Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše 
Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš sestoupil z hory a zastavil se 
na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z 
celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby 
ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, 
které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství lidí se ho snažil 
dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny. 
 
Komentář: 
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, káže, uzdravuje, vyhání zlé duchy. Ale to 
vše až poté, co celou noc strávil v modlitbě s Bohem. V modlitbě,  
v důvěrném rozhovoru s Otcem, nacházel světlo a sílu k uskutečňování 
poslání, které mu bylo svěřeno. Proto také nepodléhá pokušení tvořit si 
vlastní plány a jednat jen na základě vlastního uvážení, nýbrž koná Otcovu 
vůli, a proto z něj rovněž vychází síla a uzdravuje všechny. Jak je tomu 
s modlitbou v mém životě? Jaké místo v něm zajímá? 



 
 
29. října 2020 – památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice  
 
1. čtení – Ef 6,10-20 
Evangelium – Lk 13,31-35 
K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, protože Herodes 
tě chce zabít!“ Odpověděl jim: „Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé 
duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak 
dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby 
prorok zahynul mimo Jeruzalém.' Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš 
proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl 
shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale 
nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, 
dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu 
Páně!'“ 
 
Komentář: 
Ježíš na jedné straně nevyhledává konflikty, tím měně, že by dával 
lehkomyslně v sázku vlastní život, na druhé straně se však nenechává 
zastrašit ani se neutíká k taktickým tahům. Vyhání zlé duchy a uzdravuje, 
tj. přináší spásu, bez ohledu na to, zda se to mocným tohoto světa líbí 
nebo ne. Pokračuje v cestě, jak ji rozlišil před Otcem v modlitbě, vědom si 
toho, že jej může přivést až k smrti. 
Chci následovat Krista: i já chci hledat Boží vůli a uskutečňovat ji navzdory 
všem překážkám. 
 
 
30. října 2020 – pátek 30. týdne v mezidobí 
 
1. čtení – Flp 1,1-11 
Evangelium – Lk 14,1-6 
K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, protože Herodes 
tě chce zabít!“ Odpověděl jim: „Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé 
duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak 
dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby 
prorok zahynul mimo Jeruzalém.' Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš 
proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl 
shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale 
nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, 
dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu 
Páně!'“ 
 
Komentář: 
Jakkoli by se mohlo zdát, že Ježíš jen „zbytečně provokuje“, opak je 
pravdou! On vnímá, že si na něj dávají pozor, tj. že jsou vůči němu zaujatí, 
a proto se jim snaží otevřít oči i srdce uzdravením v sobotu i následnou 



otázkou. Bohužel, oni zůstávají zatvrzelí, a proto nejprve mlčí a následně 
mu nedovedou odpovědět. 
Také mně se stává, že trvám na svém, i když tuším, že nemusím mít 
pravdu. Ježíši, otevři mé oči a uzdrav mé srdce, abych dokázal změnit své 
smýšlení i postoje. 
 
 
31. října 2020 – sobotní památka Panny Marie 
 
1. čtení – Flp 1,18b-26 
Evangelium – Lk 14,1.7-11 
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam 
pojedl, dávali si na něj pozor. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední 
místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na 
svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván 
někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 
`Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale 
když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, 
který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti 
u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 
 
Komentář: 
Kdyby se pozvaní hosté měli Ježíšovou radou řídit doslova, všichni by se 
tlačili na posledních místech a hostitel by měl asi problémy vzniklou situaci 
zvládnout! Nejde však o doslovnou aplikaci, jako spíše o to, abych si 
necenil sám sebe víc, než je správné, a abych si žárlivě nestřežil své 
místečko, ať už je to v práci, v rodině, ve farnosti apod. Důležitější je setkat 
se s druhými, sdílet se s nimi, než si chránit svou pozici. Dám-li tomu 
přednost, všichni budou respektovat, kým jsem. 
 


