
4. neděle adventní – 20. 12. 2020 
Domácí bohoslužba 

 

PŘÍPRAVA: 
Před bohoslužbou si připravte: 
- vhodné místo pro modlitbu podle vašich možností a vkusu (svátečně prostřený stůl, květina…), 
- adventní věnec, 
- bible – pro každého vlastní v případě, že se budete chtít osobně zamyslet nad textem evangelia. 
 

Pro hudební doprovod: 
- kancionál (k dispozici je i v elektronické podobně na www.kancional.cz, příp. v aplikacích pro mobilní 
telefony), 
- hudební nástroj (pokud chcete zpěv sami doprovodit), 
- youtube kanál (pokud si budete chtít písně pustit jen k poslechu nebo pro podporu vašeho zpěvu). 
 

Pro bohoslužbu jsou navrženy tyto písně z kancionálu: 
- Dej rosu, nebe nad námi, kancionál č.128, 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PL5GFr21ljc 
nebo jako varianta: Ejhle, Hospodin přijde, kancionál č. 101 
- Rodičko Boží vznešená, kancionál č. 117, 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rtnkiWY4txE 
 

Tento materiál umožňuje si vybrat na několika místech z více variant. Proto doporučujeme si ho před 
začátkem bohoslužby projít a zvolit vhodnou formu pro vaše konkrétní společenství. 
Také si předem rozdělte, kdo bude číst jednotlivé texty. Ten, kdo bohoslužbu povede, říká texty 
označené písmenem P, ostatní se přidávají texty označené písmenem O, ostatní texty záleží na vaší 
domluvě. 
 

ROZSVÍCENÍ VĚNCE 
Před samotným začátkem zůstaňme cca 1 min v tichosti. Je to chvíle, kdy se naladíme k modlitbě. 
 

Bohoslužbu zahájíme znamením kříže: 
P: Ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého. 
O: Amen. 
 

Rozsviťte všechny čtyři svíce na adventním věnci. Při zapalování svíci je možné říci: 
Náš čas čekání je skoro u konce. Blahoslavení jsme, kdo s Marií a Alžbětou věříme, že se na nás naplní 
Boží zaslíbení. Ať připravujeme svá srdce a mysl pro příchod Ježíše. Když přijde k nám, ať jsme 
připraveni pomoci mu rozptýlit pýchu, sesadit mocné a povýšit ponížené. Ať Bůh nasytí hladové 
dobrými věcmi. Ať celý Boží lid pozná plnost, spravedlnost, pokoj a lásku, když Světlo září svým jasem 
na náš svět, kde se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Amen. 
 

Pokračujte zpěvem Dej rosu, nebe nad námi (kancionál č. 128, Yuoutube viz odkaz na začátku v části 
Příprava). Nebo je možné rozšířenější píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101). 
 

ÚKON KAJÍCNOSTI 
P: S vděčností Ježíši, který přišel do tohoto světa, aby posílil slabé, prosme o odpuštění situací, kdy 
jsme podléhali zlu. 
 

P: Přicházíš navštívit svůj lid v míru, Pane: smiluj se nad námi.  
O: Pane, smiluj se nad námi. 
P: Přicházíš zachránit ztracené, Kriste: smiluj se nad námi. 
O: Kriste, smiluj se nad námi. 

http://www.kancional.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=PL5GFr21ljc
https://www.youtube.com/watch?v=rtnkiWY4txE


P: Přicházíš stvořit nový svět, Pane: smiluj se nad námi. 
O: Pane, smiluj se nad námi. 
 

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. 
O: Amen. 
 

MODLITBA 
P: Modleme se: 
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: 
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, 
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen. 
 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
Můžete vybrat ke čtení jen jedno čtení (první nebo druhé) a po něm žalm. 
Zvlášť v případě, kdy si chcete vyhradit více času pro rozjímání textu evangelia a sdílení nad jeho 
textem, můžete přečíst i jen samotné evangelium. 
 

1. ČTENÍ 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
 

Čtení z druhé knihy Samuelovy. 
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil 
král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed 
stanových pláten." Nátan odpověděl králi: "Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť 
Hospodin je s tebou!" Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému 
služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z 
pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, 
vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. 
Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé 
oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským 
lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. 
Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, 
a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá 
přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy." 
 

ŽALM 
Můžete se pomodlit žalm tak, že se budete střídat po jednotlivých částech rozdělených hvězdičkou. 
 

Žalm 89 
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy svou věrnost. 
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ Na nebi jsi upevnil svou věrnost. *   
 

Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Navěky zajistím 
tvůj rod a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení. *  
 

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy. Navěky mu zachovám svou milost, má 
smlouva s ním platit nepřestane. *  
 

 
 
 
 



2. ČTENÍ 
Řím 16,25-27 
 
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům 
Bůh vás může utvrdit, (abyste žili) podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. 
Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi 
Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto 
Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen. 
 

EVANGELIUM 
Před evangeliem můžete zazpívat 1. sloku písně č. 117 
Rodičko Boží vznešená, – nebes bráno otevřená, – přejasná hvězdo nad vodami, – v našich nesnázích 
zůstaň s námi. 
 

Lk 1,26-38 
Slova svatého evangelia podle Lukáše 
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně 
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel 
a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 
Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude 
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ 
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ 
Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude 
nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, 
ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ 
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ A anděl od ní odešel. 
 

ZAMYŠLENÍ 
„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ Těmito slovy Maria přijímá mimořádný plán, 
který má Bůh s ní a s jejím životem. Jsme ji za ochotu Boží plán přijmout vděčni. V první chvíli, když 
zaslechla andělův hlas, se ale ulekla. A bylo to jistě vnímatelné, jestliže ji anděl povzbuzuje: „Neboj se, 
Maria!“ 
Maria dokázala své obavy překlenout důvěrou v Boha. Věřila mu, i když v tu chvíli jistě nedokázala 
dohlédnout, co ji nová situace přinese. 
Slova „Neboj se“ nám připomínají motto naší diecéze v letošním roce: „Nebojte se, já jsem přemohl 
svět.“ 
Připomeňme si několika větami, jak biskup Tomáš uvedl na začátku roku v pastýřském listu výběr 
tohoto citátu: „Letos jsem však zcela záměrně vybral verše, které nejsou o aktivitě lidské, ale zvěstují 
nám radostnou zprávu o aktivitě Hospodina, která jakoukoliv lidskou aktivitu předchází a týká se 
každého z nás: „Ty (každý z nás ať si dosadí své vlastní jméno), ty se neboj, neboť já, Tvůj Bůh a Tvůj 
Zachránce, jsem přemohl svět. Já jsem vítěz, já jsem alfa i omega, začátek i konec, vševládný, a ty jsi 
má dcera, můj syn. Mé vítězství patří tobě.“ 
 

Mám sám zkušenost s nějakou situací, kdy jsem měl nejprve obavu, strach, nebo jsem prožíval 
zklamání, ale s odstupem času vnímám, že ta situace byla proměněna a přinesla užitek? Která to byla? 
Chvíle ticha a prostor k uvažování a prostor k osobnímu tichému poděkování Bohu. 
 

Pokud chcete, můžete si po chvíli ticha takové situace navzájem sdělit. 
 

 



VYZNÁNÍ VÍRY 
Nyní můžete vyznat svou víru, buď vyznáním, které recitujeme při mši sv., nebo formou otázek a 
odpovědí: 
 
P: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 
O: Věřím. 
P: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl 
ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? 
O: Věřím. 
P: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení 
mrtvých a život věčný? 
O: Věřím. 
P: Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a z 
Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky 
věků. 
O: Amen. 
 

PŘÍMLUVY A MODLITBA OTČE NÁŠ 
Na jednotlivé prosby odpovídáme slovy: Prosíme tě vyslyš nás. 
 

Prosme, abychom důvěrou v Boha dokázali překonávat své obavy a strachy. 
Prosme, abychom byli pro tento svět nositeli radosti, pokoje a lásky. 
Prosme, aby vánoční svátky byly příležitostí pro lidi, kteří nevěří v Krista, rozpoznat v Ježíši Božího Syna. 
Prosme za dar zdraví pro nemocné i za požehnání těm, kteří je ošetřují. 
 

Můžete přidat i své další prosby (stačí je vyslovit i velice stručně, např.: za naše sousedy, za mír ve 
světě): 
 

Na závěr přímluv se společně pomodleme modlitbu Otče náš. 
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. 
 

ZÁVĚR 
P: Dej nám, Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. 
O: Amen. 
P: Dobrořečme Pánu. 
O: Bohu díky. 
 

2. a 3. sloka písně č. 117: 
Užasl svět i andělé, – když jsi z Boží vůle v těle – života Tvůrci život dala – přitom pannou být nepřestala. 
Ty, jíž Gabriel archanděl – ten radostný vzkaz pověděl, – pro div Boží, jejž chováš v klíně, – buď naší 
spásy přímluvkyně. 
 

AGAPÉ 
Po bohoslužbě můžete ve sváteční chvíli pokračovat formou agapé – posezením a občerstvením. 
 


