3. neděle postní - cyklus B
7. března 2021

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak
ubohý!
Vstupní antifona

Západní zeď (Zeď nářků) - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Postní doba je časem duchovní obnovy spojené s vyvrcholením přípravy katechumenů na
křest. (Dnes mohou proběhnout tzv. skrutinia, tedy modlitba s katechumeny o ochranu a
vysvobození z moci Zla.) Čtou se texty, které mají zásadní význam pro naši víru (Desatero,
význam ukřižování Krista). Lze vybrat i texty z cyklu A (s katechezí o samařské ženě).

1) Připravme místo
Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible (květiny v postní
době vynecháme).

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 Ex 20,1-17

(Zákon byl dán skrze Mojžíše.)

Čteme Desatero v jeho originální podobě. Hospodin dává tato přikázání Mojžíšovi jako
součást vzájemné smlouvy: Bůh prezentoval, kým je, a nabídl své doprovázení Izraeli (19.
kapitola). Nyní vyjadřuje podmínky, za kterých bude smlouva platit.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě
vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiné bohy mimo mě.
Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na
zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj
Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého
pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu
toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá
otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti
dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a
sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho
jako svatý.
Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává
Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nezcizoložíš.
Nepokradeš.
Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.
Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého
bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho
oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

ŽALM

Žl 19

Dnešní žalm je jásotem nad darem Zákona. Tóra – Zákon je označením „směrovky“
života. Připojme se k modlitbě chvály za dar „nasměrování“ k životu.

Odpověď: Pane, ty máš slova věčného života.
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
– Hospodinův příkaz je spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost.
Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí radost srdci,
– Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky,
– Hospodinovy výroky jsou pravdivé, – všechny jsou spravedlivé.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
– sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
2. ČTENÍ 1 Kor 1,22-25 (Kážeme Krista ukřižovaného, židy to uráží, ale pro ty,
kdo jsou povoláni, je to Boží moudrost.)
V komunitě Korinťanů se objevila řada problémů. Svatý Pavel na to reaguje několika
dopisy. První z nich obsahuje více témat. Na začátku dopisu se Pavel musí sám obhájit,
protože korintská komunita se začala štěpit na jeho příznivce a odpůrce. (Toto čtení
koresponduje s dnešním evangeliem.)

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme
Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro
ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží
moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc
je silnější než lidé.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má
věčný život.
EVANGELIUM

Jan 2,13-25

(Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej

zase postavím.)
Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky. Hned po zprávě o počátku Ježíšova
veřejného působení v Káně přichází scéna očištění chrámu. Jan tak začíná evangelium
slovy o blízkosti Velikonoc a proroctvím o ukřižování a zmrtvýchvstání.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma.
V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.
Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky,
směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl:

„Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si
vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“
Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“
Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase
postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys
ho zase postavil ve třech dnech?“
On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých,
uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš
řekl.
Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho
jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval,
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal.
Sám totiž věděl, co je v člověku.
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/kalendar/nedele-pracovnilisty/cyklus-b-doba-postni/3-nedele-postni-cyklus-b nebo na
https://www.kanan.cz/3pustb.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-videokatecheze-pro-deti nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/30885-ovecky-3-nedele-postni

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 Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby
P: Naše slabost není pro Boha překážkou. On proměňuje, uzdravuje a vede
k vítězství. Proto s důvěrou volejme k nebeskému Otci:
1. Modleme se za požehnání apoštolské cesty Svatého otce do Iráku.

2. Modleme se za lékaře a zdravotníky v tomto nesmírně těžkém čase.
3. Modleme se za ty, kteří se propadli do chudoby či zůstali opuštěni.
4. Modleme se za naše katechumeny, aby byli osvobozeni od veškerých pout
zla a dosáhli milosti křtu.
5. Modleme se za naše zemřelé.
P: Bože, ty jsi nás zachránil z otroctví hříchu. Daruj nám moudrost a osvětluj
naše oči. Skrze Krista, našeho Pána.
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-vrodine.

