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Téma: Byl jsem cizí a přijali jste mě

Bohoslužba a zpěvník



Uspořádání bohoslužby

Příprava:Vyzdobte oltář(stůl Páně) kyticí různě barevných květů. Položte na něj Bibli, otevřenou na
stránce 25. kapitoly Matoušova evangelia a zapalte svíci jako symbol Kristova světla a jeho přijetí.
Tichá vhodná(nejlépe francouzská) hudba navozuje atmosféru.
Šest žen s šálou (šátkem,stuhou) předstupuje jednotlivě dopředu a zdraví shromážděné společenství.
Tyto ženy symbolicky představují rozmanité prostředí těch, které se účastnily přípravy této bohos-
lužby.Sedmá žena s šedým šálem vystupuje pomalu z pozadí.Je vidět,že se bojí a je nejistá. 

Přivítání:

Vedoucí:
Bonjour, bonjour, bonjour. Jsme šťastné, že vás můžeme přivítat jménem našich sester z Francie,

které připravily pro nás všechny tuto bohoslužbu. Rády bychom vám něco o nich řekly, co dělají a

odkud jsou. 

1. žena - s tmavočervenou šálou
Budu vám vyprávět o Odile. V současnosti je předsedkyní francouzského výboru SDM a žije v Paříži.

2. žena - s jasně červenou šálou
A já vám budu vyprávět o Jeanne - ženě z Kamerunu, která se provdala do Francie. Žije v Lyonu a je

lékařkou. 

3. žena - s oranžovou šálou
Řekněme si něco o Gretě. Je Němka, svobodná a učí v jižní Francii.

4. žena - s meruňkově žlutou šálou
Znáte Margueritu, narozenou ve východní Francii? Nyní žije v Brestu úplně na druhé straně Francie

v Bretani, je v domácnosti a má čtyři dětí.

5. žena - s okrově žlutou šálou
A tady je Cécile, která pracuje s manželem na farmě ve střední Francii.
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6. žena - s citronově žlutou šálou
Genevieve je vdaná za Angličana, byla prodavačkou a nyní odešla do důchodu.

Když ženy domluví, obrátí se všechny k ženě v šedém, přistoupí blízko k ní a zdraví ji. Užijí gesta,
která jsou obvyklá při vítání. Utvoří půlkruh, v jehož středu stojí žena v šedém.

Žena v šedém:
Bůh nás volá.

Bůh nás nazývá svými dětmi.

A my víme, že jsme příchozí a hosté na zemi.

Vedoucí:
Bůh nás volá. Slyšme a otevřeme se slovu Ježíše Krista: „Byl jsem cizincem a přijali jste mě.“(Mt

25,35)

Spojme se s celým světem ve svých modlitbách!

Píseň (doporučujeme Aleluja, čtyřhlas)

chvála

1. žena
Všemocný tvůrce, chválíme tě.

Stvořil jsi nás ke svému obrazu a každý z nás je jiný.

Děkujeme ti za tuto rozmanitost,za všechny jazyky a dialekty, za naše různé kultury a tradice.

Všichni: Laudate Dominum (Taizé)

2. žena 
Chválíme tě, Bože.

Každý z nás je ve tvých očích jedinečný. Oslavujeme tyto rozdílnosti a radujeme se z toho, že se mů-

žeme navzájem stávat sestrami a bratry. Vedeš nás na cestu solidarity bez ohledu na náš původ, řeč,

vzhled a osobnost. Díky za tvou milost, že nás všechny přijímáš jako své děti.
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Všichni: Laudate Dominum (Taizé)

3. žena
Čest a sláva tobě, Bože, za všechna dobrodiní, která dostáváme. Amen.

Všichni: Laudate Dominum (Taizé)

Biblické čtení a prosba o odpuštění

4. žena
Otevíráme 3. knihu Mojžíšovu, knihu Leviticus.

Věnujme pozornost Boží výzvě, abychom nevykořisťovali cizince. Chceme také naslouchat příběhům

žen. Prosí nás, abychom pochopily, co se děje, když Boží příkazy nedodržujeme. 

Čtení z Leviticu, z 19. kapitoly, verše 1-2 a 33
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim : Buďte svatí, neboť

já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete

mu škodit.“ (ekumenický překlad).

1. imigrantka
Moje jméno je Irena a jsem z Ukrajiny. Přijala jsem nabídku práce ve Francii s lákavou vidinou lepšího

života. Skutečnost však byla zcela jiná, když jsem sem přijela. Byly mi odebrány mé osobní doklady.

Pochopila jsem, že mě moji vlastní krajané ošidili a uvědomila jsem si, že jsem úplně závislá na síti

prostituce.

Píseň

Vedoucí
„Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domácích. Budeš ho milovat

jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování.

Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé.“ (Leviticus 19,34-36)
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2. imigrantka 
Moje jméno je Joyce a jsem Francouzka. Narodila jsem se a vyrůstala ve Francii. Moji rodiče uprchli

z Konga. Dnes hledám práci. I když mám diplomy z francouzských škol, nemohu najít zaměstnání.

Moje jméno a tvář svědčí o cizím původu.

Píseň

Vedoucí:
„Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země. Proto dbejte na všechna má nařízení

a všechny mé řády dodržujte. Já jsem Hospodin.“ (Leviticus 19,37)

Kyrie

5. žena
Odpusť nám, Bože, pokaždé, když zapomínáme na tvá přikázání. Odpusť nám pokaždé, když se ne-

zachováme správně k tomu, kdo u nás hledá útočiště. Odpusť nám naše slova, která druhé zraňují a

naše postoje, které je ponižují. Odpusť nám naši zbabělost a lhostejnost.

Kyrie

6. žena 
Zaslíbení Božího odpuštění nacházíme ve slovech z knihy Zjevení: 

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid,

on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí.A smrti již nebude,

ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“(Zjevení 21,3b-4)

Biblické čtení

Vedoucí 
Předtím, než budeme číst evangelium, modleme se:

Bože, také dnes má tvé slovo nám co říci. Osvoboď nás ode všech předem hotových konvenčních vý-

kladů, které nám brání slyšet tvou výzvu. Pomoz nám, abychom vnímali tvé slovo tak, jako kdybychom

je slyšeli poprvé. Naplň nás svým Duchem, aby se tvé slovo stalo dobrou zprávou pro náš život. Amen.

5SvěTový den modliTeB



Čtení z Matoušova evangelia, z 25.kapitoly, verše 31-40:
Čtou: 6. žena, Král, Vedoucí a shromáždění rozdělené do 3 skupin.

6. žena
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy 

a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje

ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.

Tehdy řekne král těm po pravici :

Král: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se

mne,

byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste

za mnou.

Vedoucí: „Tu mu ti spravedliví odpovědí:

Všichni (pravá strana): „Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali

jsme ti pít?“

Všichni (levá strana): „Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli

jsme tě?

Všichni (střed): „Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?“

Vedoucí: Král odpoví a řekne jim:

Král: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste

učinili.“

Píseň

3. imigrantka:
Moje jméno je Vera a jsem Brazilka. Žiji ve Francii už pět let. Můj život je velmi vyčerpávající, protože
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pracuji pro několik rodin, ale dokážu si vydělat na živobytí. Miluji Francii a cítím se být plně integro-

vaná. Mám mnoho francouzských přátel, kteří mi ochotně pomáhají při vyplňování různých formulářů

v souvislosti s byrokratickými předpisy. Život ve Francii má mnoho výhod: lékařské pojištění, možnost

navštěvovat kurzy francouzštiny pro imigranty, přístup do knihoven .... Můj dvacetiletý syn za mnou

přijel z Brazílie a našel si práci ve stavebnictví. Je odvážný a ve Francii se cítí dobře.

Píseň 

4. žena
Moje jméno je Francoise. Jako zdravotní sestra chci dosvědčit, jak se staráme o děti, které přijedou

do Francie, aby se podrobily velké operaci, když mají například srdeční vadu nebo tropickou nemoc,

které se nedají dobře léčit v jejich vlastní zemi. Náš stát jim hradí všechny náklady. Děti jsou přijaty

jako hosté v rodinách, které před jejich návratem domů o ně během rekonvalescence pečují. 

Píseň 

5. imigrantka:
Moje jméno je Marie – Léone. Žila jsem ve Rwandě až do genocidy mezi kmeny Tutsi a Hutu. Můj

otec, bratr, strýc a teta byli zavražděni a někteří z nich nebyli ani pohřbeni. Uprchla jsem před hrůzami

války v naší zemi do Francie, která mne přijala. Prožívala jsem mnoho utrpení a hrůz, než jsem našla

sestry v Kristu, které mě potěšovaly, pomáhaly mi a radily mi. Získala jsem politický azyl a mohla jsem

studovat. Nyní mám práci a jsem šťastně provdána za čestného a milého Francouze. Chválím Pána,

že mne přivedl mezi sestry a bratry, kteří mi v jeho jménu otevřeli své domovy a svá srdce. Bohu buď

dík a chvála.

Píseň 

meditace / zvěst evangelia

Žena v šedém:
Zkušenost, když jsme se cítili být cizími a pak jsme byli přijati, pomáhá vytvářet společenství, v němž

jsou všichni přijímáni. 
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Píseň

Sbírka

1. žena: Chceme spravedlivě jednat, nevykořisťovat nebo neutlačovat cizí. Projekty, které z naší sbírky

podpoříme, nám umožní trochu přispět ke zlepšení životních situací a ke zmírnění nerovností a ne-

spravedlností. (představení projektů)

Píseň / modlitba při sbírce

Přímluvné modlitby

Vedoucí 
Modleme se.

Náš Bože, otevři naše srdce a provázej naše modlitby světlem svého Ducha. Pomoz nám modlit se s

celou církví obecnou za příchozí a za ty, kteří se stávají našimi sousedy. 

Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

1. žena
Modlíme se za naši mládež, která svým zapojením do kulturního a společenského dění staví mosty

mezi různými národy. Prosíme, abychom ji uměli podporovat a povzbuzovat k plnému dosažení všech

jejích možností.

Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

2. žena 
Prosíme za naše multikulturní rodiny, které přinášejí do našich vztahů bohatství své rozmanitosti a

ducha otevřenosti. Prosíme za rodiny, kde jeden nebo oba rodiče mají odlišný původ, uznávají svou

rozdílnost a sdílejí se ve svém každodenním životě tak, že jejich náboženské a kulturní hodnoty nejsou

překážkou.
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Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

3. žena 
Prosíme za mladé ženy, které mají odvahu odejít do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Bože, svě-

řujeme ti s vděčností ty, které dosáhly úspěchu. Máme však velké obavy o ty, které padly do nebez-

pečné pasti obchodu s lidmi. Bože náš, pomoz nám v úsilí být jim ku pomoci k získání svobody a

důstojného života. 

Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

4. žena 
Prosíme o odvahu čelit důvodům, kvůli kterým jsou lidé vyháněni ze svých domovů - ať je to válka,

přírodní katastrofa, škody způsobené klimatickými změnami nebo neúspěšná ekonomika. Prosíme,

abychom naléhavě hledali příčiny a řešení těchto problémů. 

Prosíme za to, abychom byli vůči sobě navzájem odpovědní a velkorysí a vážili si jeden druhého. 

Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

5. žena
Prosíme za naše církve, ekumenická hnutí a denominace. Prosíme, aby byly místem, kde jsou všichni

přijímání bez ohledu, odkud pocházejí. Svěřujeme do tvých rukou každou a každého z nás. Pomáhej

nám, abychom byli otevření a všímaví k potřebám našich bližních.

Všichni: Merci, toť milost tvá, která mění nás.

Vedoucí:
Bože náš, naše útočiště a naše sílo, dávej nám, oč tě s důvěrou prosíme. 

Povstaňme a podejme si ruce k modlitbě, kterou nás naučil Ježíš ....

Otče náš
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Poslání a požehnání

Žena v šedém:
Sestry a bratři, „Byla jsem cizí a přijali jste mě.“ Kéž způsob, jak k sobě navzájem přistupujeme, po-

máhá druhým důstojně žít. Kéž náš úsměv přináší vřelost. Kéž naše slova pomáhají podporovat život.

Kéž se naše přítomnost stává posilou a vzpruhou. Kéž nebeský náš Otec dává našemu svědectví sílu.

Kéž Ježíš Kristus vede naše činy. Kéž Duch usměrňuje naše myšlení. 

Ježíš nám říká: „Cokoliv jste udělali pro mé nejmenší bratry a sestry, udělali jste pro mne. 

Vedoucí:
Kéž nám žehná trojjediný Bůh. Kéž ve světě zavládne jeho pokoj a solidarita. Toto je Boží zaslíbení

pro přicházející svět. Amen

Závěrečná píseň 
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Zpěvník

Slova písní ke Světovému dni modliteb 2013 z Francie, které mají krásný a příhodný text, ale
obtížnou nebo rozsáhlou melodii. Mohou být zařazeny ve formě recitace místo některé písně.
Pokud byste měli zájem o melodii, na požádání ji poskytne sestra předsedkyně. 

Kéž se cizinec stane bratrem, to je to, co oznámil Ježíš. Zažil bolest a utrpení, a byl považován za vyvrhele. 

Kéž se cizinec stane bratrem, to je to, co Ježíš říkal a dělal. Byl blízko všem(rasám a třídám) bez rozdílu a bez

pohrdání. 

Kéž se cizinec stane bratrem, tak to ukázal Ježíš. Milující, odpouštějící všemu bytí, aby byla překonána ne-

návist. 

Kéž se cizinec stane bratrem, aby se dělo sdílení:štěstí, chléb, život, země, aby už nikdy neexistoval hlad. 

Kéž se cizinec stane bratrem, aby naše úsilí a naše úcta triumfovaly nad smrtí, nad válkou;aby- chom konečně

žili v míru. 

Kéž se cizinec stane bratrem, ať v nás působí Duch svatý, aby nás, ať už jsme za jakýmikoli hranicemi, učinil

jednotnými. 

On prolomil všechny bariéry - pojďme je prolomit také, abychom se stali bratry, tím, že se chopíme naděje

a lásky. 

Poznámka: slovo „cizinec“ lze nahradit neutrálním „cizí“ a slovo „bratr“ slovem „sestra“, myslíme-li na se-
sterské společenství. 

(Refrén: Jako zaseté semeno na naši úrodnou zem mne donesl vítr. Jsem cizinec v ulicích vašich měst, mne

donesl vítr. )

Hledáte mou tvář ve svých shromážděních, skrze má slova. Mne, Boha nebeského, najdete na

zemi v očích cizince. 

(Refrén:Jako zaseté…)

Hledáte můj obraz ve znameních času, ve společném chlebu. Já, Bůh života, vám kráčím po boku.

Otevřete mi dnes vstupní dveře. 

(Refrén:Jako zaseté…)

Pokaždé, když přijmete nepatrného, cizince, přijímáte mne, Pána. 

(Refrén:jako zaseté…)
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K dílU SvémU

2. Vždyť bez tvého požehnání / marné naše počínání; /
Jako v moci máš mé hnutí, / tak i každé vydechnutí.

3. Do práce když znovu kráčím, / Bože dej, ať dílu stačím, /
cokoliv chci vzít na sebe, / ať mám při tom stále tebe.

4. Vydávám-li se na cesty, / tebou Bože dám se vésti, /
a po jejich ukončení / dej mi šťastné navrácení. 

merci
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moUdroSTi PoKlad Z neBe Přel. J. a. KomenSKý, UPr. J. B. KašPar

2. Tvé, Pane, slovo spásy / se nikdy nezvrátí/
a slávy jeho, krásy / věk žádný nezkrátí. /

Kdo věrně k němu lne / a ke skále jak v moři /
se pevně k němu pne, / ten šťastně hříchu hoři /

i smrti unikne.

3. Ó Otče věčný, z nebe / na stádce popatř své, /
jež vzdavši tobě sebe / milosti žádá tvé; /
své svaté učení / nám čisté zachovávej /
a k jeho plnění / nám chuť i sílu dávej, /

k tvé slávy zvýšení!
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laUdaTe dominUm

alelUJa
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ProváZeJ Bůh

Kyrie eleiSon
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KaTedrála noTre dame v Paříži


