5. neděli velikonoční - cyklus B
2. května 2021

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před
zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.
(Vstupní antifona)

Vinice na Moravě

Jaro je čas zahradničení, a tak se hodí příměry z této oblasti. Není těžké vidět, co
všechno dokáže zahrada, když se o ni staráme. Příměr se dá vztáhnout i na vztah
člověka s Bohem. Jak vypadá náš vztah s Bohem? Je to zahrada jen na fotografii,
nebo je to živá zahrada, ve které se roubuje, prostřihává a odpleveluje?
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 9,26-31

(Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána.)
Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou
křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla
na cestě do Damašku. Z toho dnes čteme až závěrečné verše, v nichž obrácený Pavel sám
zakusí pronásledování.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale
všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.
Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel
viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě
vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve
styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se
s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli,
doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se
vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.
ŽALM 22
Tento žalm známe v kontextu Kristova ukřižování. Začíná: „Bože můj, proč jsi mne
opustil…“ Text postupuje až ke zlomu: volající dochází vyslyšení a zakusí proměnu
situace, jak dnes čteme.

Odpověď: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. – Chudí se najedí do sytosti, –
kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať žije vaše srdce!“
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – všechny končiny země, –
před ním se skloní – všechna lidská pokolení. – Jen jemu se budou kořit
všichni, kdo spí v zemi, – před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.
I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo bude mu sloužit. –
Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, –
lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: – „To udělal Hospodin!“
2. ČTENÍ

1 Jan 3,18-24 (To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali.)

Jan píše dopis vyzývající k obraně proti gnostickému chápání víry. Nestačí patřit ke křesťanům,
je třeba nehřešit a milovat bratry! Ale na druhou stranu nemáme propadat úzkosti, aby v nás
každá maličkost, v níž chybujeme, nevyvolávala pocit, že jsme „z ďábla“ (srov. Jan 3,8).

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho
poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám
něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.

Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry
v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho
přikázání a konáme, co je mu milé.
A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a
navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává
v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého
nám dal.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně,
ten nese mnoho ovoce. Aleluja.
EVANGELIUM Jan 15,1-8 (Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.)
Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. Obsahuje
Ježíšovu dlouhou řeč při poslední večeři, kam patří i patnáctá kapitola. Podobenství o
vinném kmeni a ratolestech je neseno refrénem „zůstaňte ve mně“.

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese
ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem
k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést
ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten
nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve
mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří.
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a
osvědčíte se jako moji učedníci.“
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 5. neděli velikonoční 29. 4. 2018:

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Boží Slovo nám i tuto pátou neděli velikonoční ukazuje cestu a podmínky
k tomu, abychom byli společenstvím vzkříšeného Pána. Minulou neděli byl
důraz položen na vztah mezi věřícím a Ježíšem, Dobrým pastýřem. Dnes
nám evangelium podává Ježíše ve chvíli, kdy se prezentuje jako pravý vinný
kmen a vybízí nás, abychom zůstali spojeni s Ním a tak přinášeli mnoho ovoce (srov.
Jan 15,1-8). Vinná réva je rostlina, která tvoří jediný celek s ratolestmi, jež přinášejí
plody jedině jsou-li spojeny s kmenem. Tento vztah je tajemstvím křesťanského života a
evangelista Jan je vyjadřuje slovesem »zůstávat«, které se v dnešním úryvku opakuje
sedmkrát. »Zůstávejte ve mně« - říká Pán. Zůstávejme v Pánu.

Jde o to zůstávat s Pánem, abychom nalézali odvahu vycházet ze sebe, ze svého
pohodlí, z našich těsných a chráněných prostor, vydali se tak na otevřené moře potřeb
těch druhých a dali široký rozlet svému křesťanskému svědectví ve světě. Tato odvaha
vyjít ze sebe a věnovat se potřebám druhých se rodí z víry ve vzkříšeného Pána a
z jistoty, že jeho Duch provází naše dějiny. Jeden z nejzralejších plodů, který vzchází ze
společenství s Kristem, je totiž závazek prokazovat lásku bližním a milovat bratry se
sebezapřením až těm nejzazším důsledkům, jako Ježíš miloval nás. Dynamismus lásky
věřícího není plodem strategie, nerodí se z vnějších podnětů, sociálních či ideologických
požadavků, nýbrž ze setkání s Ježíšem, ze zůstávání v Něm. Ježíš je pro nás vinný kmen,
z něhož čerpáme mízu, tedy »život«, abychom do společnosti přinášeli odlišný způsob
života a nasazení, který klade na první místo ty poslední.
Jsme-li důvěrně spojeni s Pánem podobně jako kmen a ratolesti, jsme schopni
přinášet plody nového života, milosrdenství, spravedlnosti a pokoje, jež plynou z Pánova
vzkříšení. Tak jednali svatí, kteří žili plně křesťanským životem a dosvědčovali lásku,
protože byli pravými ratolestmi na vinném kmeni Páně. Avšak »ke svatosti není třeba
být biskupem, knězem, řeholnicí či řeholníkem. [...] Všichni jsme povoláni být svatými
tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví v každodenním zaměstnání tam,
kde jsme“ (Gaudete et exsultate, 14). Všichni jsme povoláni stát se svatými, máme být
svatí v tom bohatství, jehož se nám dostává od vzkříšeného Pána. Každá činnost – práce
i odpočinek, rodinný a společenský život, výkon politické, kulturní a ekonomické
odpovědnosti – každá malá či velká činnnost, pokud je prožívána s Ježíšem v postoji
lásky a služebnosti, je příležitostí prožívat v plnosti křest a evangelní svatost.
Kéž nám pomáhá Maria, Královna svatých a vzor dokonalého společenství se svým
božským Synem. Ona ať nás naučí zůstávat v Ježíši jako ratolesti na kmeni a nikdy se
neodlučovat od Jeho lásky. Nic totiž nemůžeme činit bez Něho, protože náš život je živý
Kristus, přítomný v církvi a ve světě.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27564

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/5nedele-velikonocni-cyklus-b nebo na https://www.kanan.cz/5velikonoceb.htm nebo na
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-04-minikatecheze-5-nedele-velikonocni-cyklus-b nebo na
https://www.tvnoe.cz/porad/30910-ovecky-5-nedele-velikonocni .

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: Pán Ježíš je pravý vinný kmen, my jeho ratolesti. V pevném sepětí s Ním
prosme a volejme: Pane, smiluj se.
1. Prosme Pána za svatou církev, ať roste a sílí mocí jeho Ducha; požívá všude
pokoj a žije v bázni Boží.
2. Prosme Pána za ty, kdo v něho věří, ať nesou hojné ovoce vzájemné lásky,
činné víry a nakažlivé radosti.
3. Prosme za zasvěcené osoby, aby splnily své sliby dané Pánu před jeho
lidem.
4. Prosme Pána za vůdce světových mocností, aby už nikdy nedopustili
světovou válku.
5. Prosme Pána za rodiny, děti, rodiče a příbuzné, aby se měli opravdově rádi.
6. Prosme Pána za jeho usychající ratolesti, aby se opět zazelenaly dobrými
skutky.
7. Prosme za zesnulé, zvláště za oběti druhé světové války, ať Pána vidí a žijí
v jeho slávě.
P: Pane Ježíši Kriste, bez tebe nedokážeme nic. Dej, ať zůstáváme v tobě a tvá
slova v nás, aby se na nás naplnila tvá zaslíbení. Neboť ty žiješ a kraluješ na
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.

