4. neděli velikonoční - cyklus B
25. dubna 2021

Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.
(Vstupní antifona)

Pole pastýřů v Betlémě

Čtvrtá velikonoční neděle je tradičně spojena s tématem dobrého pastýře. Bůh
pečuje o svoji církev, o svůj lid. Dnes se také tradičně modlíme za nové kněze,
kteří mají pastýřský úkol nést po vzoru Krista.
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

Sk 4,8-12

(V nikom jiném není spásy.)

Dnešní text navazuje na událost z minulé neděle, kdy Petr a Jan uzdravili chromého
v chrámě. Vzbudilo to pozornost a oba byli zatčeni. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr
mluví velmi otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je a jaký má zásadní význam.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se
dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl
uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše
Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil
z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý.
On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen
nárožní’. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné
jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“
ŽALM 118
Tento žalm zní ve velikonoční době často. Jde o text velmi jasně předpovídající události
Velikonoc. Právě slova tohoto žalmu Petr v předchozím úryvku cituje. Jde o modlitbu
zpívající o Boží moci.

Odpověď: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. –
Lépe je utíkat se k Hospodinu – než důvěřovat v člověka. –
Lépe je utíkat se k Hospodinu – než důvěřovat v mocné.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel – a stal se mou spásou. –
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. –
Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. – Žehnáme vám z Hospodinova domu. –
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; – budu tě slavit, můj Bože! –
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky.
2. ČTENÍ

1 Jan 3,1-2

(Budeme vidět Boha tak, jak je.)

Janovská komunita zažila silné pokušení myslet si, že uvěřením a přijetím křtu již dosáhla
cíle. Domnívali se, že jde o zvláštní vyvolení, které je jen pro zasvěcené a jedině oni
„vědí“. Tento přístup se nazývá gnózí. Jan ale brání křesťanství: Ano, máme velikou
výsadu – jsme děti Boží! Ale u cíle ještě nejsme.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme
nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal
jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé.
Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět
tak, jak je.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají
mne. Aleluja.

EVANGELIUM

Jan 10,11-18

(Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.)
První část desáté kapitoly Janova evangelia je vyprávěním o pastýři. Text navazuje na
příběh o uzdravení slepého od narození. Farizeové slepce vyhnali jako hříšníka a prosťáčka,
ale Ježíš se ho ujal jako mesiáš. V našem textu je řada významných konstatování, která mají
dopad na pochopení Kristovy lásky k Otci i k lidem.

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo
je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka,
opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je
najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná
Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou
z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen
jedno stádce, jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek.
Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a
mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“
Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu
chvíli rozmlouvat.
Můžeme si přečíst promluvu papeže Františka před modlitbou Regina caeli na
Svatopetrském náměstí o 3. neděli velikonoční 22. 4. 2018. Zde je její závěr:

„Jsme povoláni poznat Ježíše. Zahrnuje to setkání s Ním, setkání, které
vzbudí touhu následovat Jej, opustit sebevztažné postoje a vydat se na nové
cesty, indikované Kristem a otevřené rozlehlým horizontům. Když v našich komunitách
ochladne touha žít ve vztahu k Ježíši, naslouchat Jeho hlasu a věrně Jej následovat,
převáží nevyhnutelně jiné způsoby myšlení a života neslučitelné s evangeliem.
Maria naše Matka ať nám pomáhá zrát do stále silnějšího vztahu s Ježíšem,
otevřít se Tomu, který vstal z mrtvých, aby do nás vstoupil. Tak budeme moci
následovat Ježíše po celý život. Maria ať se v tento Světový den modliteb za
povolání přimlouvá, aby mnozí velkodušně a vytrvale odpovídali Pánu, který je
povolává zanechat všeho pro Jeho království.“ https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27531
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-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/4nedele-velikonocni-cyklus-b nebo na https://www.kanan.cz/4velikonoceb.htm nebo na
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-04-minikatecheze-4-nedele-velikonocni-cyklus-b .

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: Dobrý pastýř je ten, který dává za ovce svůj život. Svého Dobrého a
nejvyššího pastýře teď s důvěrou prosme:
1. Za papeže Františka, všechny biskupy a kněze, aby pásli tvou Církev,
kterou jsi vykoupil vlastní krví.
2. Za ty, které voláš ke kněžství, aby tvůj hlas uslyšeli a stali se jeho ozvěnou.
3. Za ty, kdo v pastýřské službě selhali nebo z ní odešli, abychom je nesoudili.
4. Za ztracené, zraněné a zbloudilé, ať se nechají tebou najít, ošetřit a odnést
zpět k tvému stádu.
5. Za naše nemocné, aby tu s námi mohli stát před tebou zdraví.
6. Za kněze, kteří v naší farnosti působili a působí, aby byli tvou radostí a
naším posvěcením.
7. Za naše zesnulé pastýře, ať mají tvou podobu a s tebou slaví nebeskou liturgii.
P: To ty jsi, Pane Ježíši, náš vítězný Pastýř, naše spása; ty nás vyslyšíš. Ty,
který žiješ a vládneš po všechny 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.

