LITURGIE PODLE PATRIARCHY KARLA FARSKÉHO
Přípravná modlitba duchovního
Svatý Bože! Nikdo spoutaný sobectvím a tělesnými žádostmi není schopen tobě
sloužit. Proto tě prosím: Shlédni na mě, nehodného služebníka, a odpusť mi všechny
hříchy a viny. Posvěť mě svým Duchem, abych byl hoden služby Slova i služby svátostné. V ní k nám přicházíš ve svém Synu a milostí jeho oběti přetváříš naše srdce
k lásce a obětavosti. Svým svatým Duchem posvěť také sestry a bratry, kteří nyní
očekávají na tvé Slovo i na pozvání ke stolu spásy tvého Syna. Amen.
Píseň

ÚVODNÍ OBŘADY
D: Milost Pána (†) Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všemi
vámi.
O: I s tebou Hospodin.
D: Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.
O: Bůh v nás a my v Bohu.
D: Bože věčný, rty i srdce naše otevři.
O: Neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě.
D: Upřímně se tobě z hříchu vyznat a vin svých.
O: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík.
D: Bože dobrý, proto k upřímnosti probuď duše naše.
O: Aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou.
Doznání hříchu a vin
D: Sestry a bratři! V tichém zamyšlení zpytuj každý své svědomí. Přiznej Pánu
Bohu svůj hřích a viny a pros jej za odpuštění. Smiř se se svým nebeským Otcem,
a pokud na tobě záleží, i se svými bližními. Jenom tehdy, budeme-li očištěni upřímnou kajícností, budeme také moci přijmout Kristovo pozvání k jeho
svátostnému stolu lásky a spásy.
Chvíle ticha k vnitřní zpovědi. Je možno zařadit svátost pokání podle 1. části Agendy
CČSH.
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O-D: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto
máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar
tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě:
Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami
a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.
D: Hospodine, z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou.
O: Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj.
D: Prosíme tě: rozjasni již tvář svou nad námi.
O: Aby záře lásky tvé a pravdy tvé nám opět zradostnila život náš.
D: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému.
O: V síle tvé a s tebou, Hospodine.
Zaslíbení Božího odpuštění
Píseň

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Vstup (Introit)
Duchovní nebo lektor přečte první biblický text podle příslušného bohoslužebného formuláře.
Tužby
D: 1. S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!
Za potřeby obecné I
2. Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle,
za pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva modleme
se k Hospodinu.
3. Abychom všichni povinnosti k rodinám, obcím, státu a společnosti v Duchu
Kristově denně konali, modleme se k Hospodinu.
�
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Za potřeby obecné II
2. Aby nás, své stádce malé, nehod chránil, v strastech posiloval a hojným požehnáním provázel, modleme se k Hospodinu.
3. Aby srdce naše k obětavé službě bližním otevřel a k věrné odpovědnosti, kterou nám ukládá naše povolání, církev a vlast; moudrost a sílu aby nám poskytoval,
modleme se k Hospodinu.
�

O: 1. Kyrie eleison.
2. Gospodi, pomiluj.
3. Smiluj se, Hospodine.
Zvláštní tužby jsou uvedeny v příslušných bohoslužebných formulářích.
Sborové modlitby a přímluvy
Na jednotlivé modlitby a přímluvy obec odpovídá slovy: Smiluj se, Hospodine.
D: Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou milostí. Pane
Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle
řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost
svou a požehnej dědictví svému. Neboť tobě jen náleží veškerá čest i sláva,
Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.
O: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.
Varianty chvalozpěvu ›Přispěj nám‹ podle období církevního roku – viz Bohoslužebné
zpěvy Církve československé (husitské).

ZVĚSTOVÁNÍ SLOVA
Modlitba před čtením ze sv. Písem
Duchovní přednese modlitbu podle příslušného bohoslužebného formuláře.
Čtení (Epištola)
Duchovní nebo lektor přečte druhý biblický text podle příslušného bohoslužebného
formuláře.
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Blahoslavenství
�

V době vánoční
Blahoslavení skromní duchem, neboť jejich je království Boží.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou.
Blahoslavení lidé tiší, neboť oni světem vládnout budou.
Dnes radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

�

V čase postu, utrpení a umučení Páně
Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.
Blaze těm, jimž křivda se děje, neboť jejich je království Boží.
Blaze, jimž svět proto zlořečí, že rozhodli se jíti za Kristem.
Dnes radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

�

V čase vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní
Blahoslavení milosrdní, neboť oni také milosrdenství dojdou.
Blaze těm, kdo žízní po pravdě, neboť jejich touha přec bude ukojena.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.
Proto radujte se a těšte, neboť nebe v duši vaší bude odměnou.

Evangelium
D: Slovo Boží. (obec povstane)
O: Zbožně je vyslechněme.
D: Pokoj vám!
O: I duchu tvému.
D: Čtení svatého evangelia podle sepsání Matoušova / Markova / Lukášova / Janova.
O: Sláva Bohu v Kristu!
Duchovní přečte evangelium podle příslušného bohoslužebného formuláře. Poté obec
odpoví: Za tvé Slovo, Bože, dík! (obec usedne)
Promluva (Homilie)
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Vyznání víry
Velké krédo CČSH
O-D: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista,
Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým
zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha
Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy
a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás
proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili,
Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!
�

Malé krédo CČSH
O-D: Věříme v Boha, který jako věčná Pravda a Láska je Tvůrcem všeho. Věříme,
že Bůh v Ježíši Kristu, Synu svém nejmilejším, sebe nám zjevuje a skrze Ducha
Kristova k sobě nás vede. Věříme v život dokonalý, který zde na zemi se začíná
a v Bohu své naplnění má.

�

Píseň
Zde je možno vysluhovat svátost křtu, biřmování a svěcení kněžstva, konat obřad svátosti manželské a obřad ordinace biskupa.

OBĚTOVÁNÍ (OFERTORIUM)
Duchovní připraví stůl Páně a nalije do kalicha víno a vodu.
Verše k obětování
Duchovní přečte biblické verše podle příslušného bohoslužebného formuláře nebo následující:
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr nebo sestra má
něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem
či sestrou; potom teprve přijď a přines svůj dar. (Mt 5, 23-24)
D: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou!
O: Na usmířenou a v oběť chvály!

Bohoslužebná kniha Církve československé husitské • 115

Duchovní drží chléb a kalich s vínem ve výši prsou a modlí se:
� Všemohoucí Bože, věčný Dárce života, tobě předkládáme z ušlechtilých darů
země a svého díla tento chléb a kalich vína s prosbou, abys obojí v Duchu svatém
posvětil spásnou přítomností svého Syna. Vyznáváme, že jen z tvé vůle a lásky
žijeme, tak jak v nás toto poznání víry obnovil náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus.
Jeho milost v moci tvého Ducha kéž zůstává s námi se všemi po věky věků.


Svatý Bože, děkujeme ti za tento chléb a kalich s vínem. To jsi církvi daroval jako
svátostné znamení oběti tvého Syna, která nás vysvobodila ze smrti do života.
Duchem svým svatým obojí posvěť, aby byl mezi námi přítomen Pán Ježíš Kristus
a stal se naším životem po věky věků.



Hospodine, Bože náš! Ať tvůj svatý Duch nám otevírá oči, abychom ve víře viděli
za tímto chlebem a kalichem vína oběť tvého Syna. Toto svátostné znamení nás
vyzývá k oběti našich srdcí tvé pravdě, kterou nám zjevil náš prvorozený bratr
a Pán Ježíš Kristus, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky
věků.

O: Amen.
Výzva k díkůvzdání
D: Vzhůru srdce!
O: Zvedněme k Hospodinu!
D: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.
O: Důstojno a správno jest!
Chvalozpěv (Preface a Sanctus)
Advent
Je správné a dobré děkovat ti, Bože, neboť ty naplňuješ v Ježíši Kristu zaslíbení
proroků a otevíráš nám v něm cestu k věčné spáse. Proto tě chválíme se všemi nebeskými i pozemskými zástupy a voláme: Svatý, svatý, svatý…
�

� V
� ánoce

Vzdáváme ti chválu, nebeský Otče, za tvého Syna, neboť on přišel jako světlo do
našich temností. Navštívil jsi a vykoupil svůj lid. Proto se připojujeme ke zpěvu andělů a spolu s nimi radostně voláme: Svatý, svatý, svatý…
Zjevení Páně
Vzdáváme ti díky, Bože, za tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Neboť ty, Bůh
neviditelný, ses nám zjevil svým věčným Slovem, které se stalo tělem. Poslal jsi ho
na svět, aby napravil, co bylo porušeno, a přivedl zbloudilé k tobě, aby v něm všechno nacházelo plnost a jednotu. Proto tě chválíme, oslavujeme a radostně voláme:
Svatý, svatý, svatý…
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Půst
Je spravedlivé tobě, náš Bože, každého dne a na každém místě děkovat ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nás miloval a vydal sebe samého za nás. Trpěl
a zemřel, abychom dosáhli smíření. Proto tě chválíme se všemi zástupy tvých svědků
a voláme: Svatý, svatý, svatý…
�

Velikonoce
Děkujeme ti, Bože naší chvály, a oslavujeme tě v našem Pánu Ježíši Kristu. Neboť
on odňal smrti její moc a daroval nám nový, nepomíjející život. Proto zpíváme se
všemi, kteří ti na věky patří: Svatý, svatý, svatý…
�

Oslavení (Nanebevstoupení) Páně
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, všemohoucí Bože, abychom ti stále vzdávali
chválu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsi ho vzkřísil a posadil po své pravici
v nebesích. Všechno jsi podrobil pod jeho vládu a ustanovil jej hlavou církve. Se všemi zástupy tvých svědků voláme: Svatý, svatý, svatý…


Svatodušní svátky
Radostně tě chválíme, Bože naprosté milosti, že jsi nám v Kristu daroval Ducha
pravdy a moudrosti, Ducha síly a lásky, Ducha přemnohých darů. Za to tě velebíme
nyní i provždy: Svatý, svatý, svatý…



Po svatodušních svátcích
I. Jsme povinni, Bože, děkovat ti každého dne a na každém místě za Ježíše Krista,
který je náš dobrý pastýř, je cesta, pravda a život, náš Mistr a Pán. Je nám dán od
tebe, a proto ti provoláváme: Svatý, svatý, svatý…

�

II. Vděčně tě chválíme, Bože, za tvého Syna, který nás vede do království, jehož ty
jsi Panovníkem. Tobě nyní i po věky chceme vzdávat svůj hold: Svatý, svatý, svatý…
III. Požehnaný jsi, náš Bože, a hodný věčného velebení. Požehnaný je tvůj soud
a tvoje spravedlnost. Chceme oslavovat tvé jméno, dokud budeme živi, a jen tobě
prozpěvovat chválu: Svatý, svatý, svatý…
O-D: Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech! Ale požehnaný též, jenž přichází tu k nám tvým jménem.
Sláva ti, sláva ti na výsostech!
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ZPŘÍTOMNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA
Děkovná (Eucharistická) modlitba
�

Chválíme a velebíme tě, svatý, všemohoucí a milostivý Bože, který jsi tak miloval
svět, že jsi dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
věčný život. Děkujeme ti, že jsi v Pánu Ježíši Kristu přišel na naši zemi a v moci
svého svatého Ducha zde zůstáváš s námi, abychom už nikdy nebyli sami a ztraceni. Nebeský Otče! Nemáme nic, co bychom ti mohli darovat, neboť všechno, co
máme, pochází od tebe. I tento stůl nám prostíráš ty – s příslibem, že jsi připravil
svému lidu věčnou hostinu ve svém nebeském království. Učiň, abychom se při
slavení památky Ježíšovy svaté večeře spolu s celou tvou církví po celém světě znovu obnovovali v jednotu těla Kristova, jehož hlavou je tvůj obětovaný, vzkříšený
a oslavený Syn.

�

Otče náš! Velebíme tě, že jsi povolal v život svět i nás, abychom v obecenství s tebou žili život Pravdy, Dobra a Lásky. Pokorně vyznáváme, že jsme ti byli odcizeni,
dokud jsme tě nepoznali ve tvém Synu Ježíši Kristu. Vzdáváme ti díky za to, že ses
nad námi hříšnými a bloudícími smiloval a svou svatou láskou, která za nás trpěla
na kříži, jsi nás zachránil z věčného odloučení od tebe. Tvůj spásný čin v Kristu
nám zaslibuje, že tvé království jistě přijde. Neboť pro ně jsi svět a člověka stvořil.
Pane Ježíši Kriste! Přispěj nám svým Duchem, abychom ve víře a vzájemné lásce
byli naplněni pravou radostí a pokojem, když se nám zpřítomňuješ při své večeři
poslední, abys nás pak hostil u svého stolu zde v našem sboru a jednou v plné slávě
ve svém věčném království.

�

Svatý Bože! Tak veliké je tvé milosrdenství, že jsi nás pro sebe stvořil, Ježíšem
Kristem vykoupil z moci hříchu, zla a smrti a svým svatým Duchem nás osvěcuješ a živíš pro své království. Za to všechno ti náleží naše vroucí díky a čest. Pane
Ježíši Kriste! Děkujeme ti, že jsi přišel mezi nás jako věčné Slovo nebeského Otce.
Prosíme, posvěť nás. Svým Duchem nás posiluj, abychom všichni v míru i nebezpečí, v práci i bolesti zajedno byli s tebou a ty s námi, jako jsi byl ty sám sjednocen
se svým nebeským Otcem, když ses rozhodoval pro oběť nejtěžší a nejbolestnější,
abychom my živi byli.

�

Jediný pravý Bože, který tvoříš svým Slovem a všecko spojuješ v dokonalé lásce!
Děkujeme ti, že jsi nás učinil k svému obrazu. Tvou vůlí je, abychom měli podíl
na tvém věčném životě. My jsme se však ve hříchu vydali vlastní cestou. Ani pak
jsi nás nezavrhl, ale vedl ke kázni s otcovskou láskou. Našim předkům jsi daroval
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Zákon a slova proroků. Nakonec jsi poslal svého jediného Syna, aby všem zjevil
pravý život. A protože přišel od tebe, učinil všechno k naší záchraně. Ochotně vzal
na sebe smrt na kříži. On, nevinný, obětoval sám sebe za spásu světa. Shromážděni v jeho jménu, prosíme tě za jeho životadárnou přítomnost v této svaté večeři.
Dej, aby tyto dary – podle ustanovení Páně jeho tělo a krev – staly se pro nás pokrmem a nápojem k odpuštění hříchů, chlebem života věčného a kalichem spásy.
�

Hospodine, Bože náš, děkujeme ti, že jsi nás povolal z prachu země a vdechl jsi
nám život. My jsme se však obrátili proti tobě a porušili tvé dílo hříchem. Neopustil jsi nás, vyvolil jsi praotce i proroky, aby nám zvěstovali, že zůstáváš se
svým lidem nadále. Poslal jsi nám Ježíše Nazaretského, jenž byl trápen pro naši
nevěrnost, na soud vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní nás Duchem zcela osvobozuješ od zákona hříchu a smrti, vykupuješ
z otroctví zániku a uvádíš do svobody a slávy svých dětí. Vzbuď v nás kajícnost
k sebezkoumání, zda vskutku žijeme z víry a neproviňujeme se proti tvému tělu
a tvé krvi. Hodláme učinit to, co jsme přijali prostřednictvím apoštolů: jíst chléb
a pít kalich, abychom zvěstovali Kristovu smrt, dokud nepřijde ve své slávě.

�

Lidumilný Bože, děkujeme ti za všechny nezasloužené dary života, které nám tvá
štědrá ruka dává. Připomínáme si Ježíše sytícího hladové, uzdravujícího nemocné, křísícího mrtvé a sloužícího potřebným. Věříme, že v chlebu a kalichu vína,
které jsi posvětil svým svatým Duchem při jeho poslední večeři – a vždy znovu
mezi námi posvěcuješ – máme pokrm a nápoj věčného života. Tak otvíráš své
církvi účast na svém budoucím království, do něhož zveš i všechno lidstvo. Veď
nás, abychom obdarováni u tvého stolu milostí nezapomínali dělit se s ostatními.
Buď s námi v celém našem životě, tak jako jsi byl se svým Synem a naším Pánem.

�

Svatý Bože, vzdáváme ti díky za to, že jsi všechno stvořil svým Slovem a bylo
to dobré. Stvořil jsi člověka ke svému obrazu, aby měl účast na tvém bytí a nesl
odlesk tvé slávy. My jsme se ti však vzdálili a pohrdli tvým obecenstvím. Když
nadešla plnost času, dokázal jsi nám svou otcovskou lásku – přišel tvůj Syn s jedinečným evangeliem. Byl pokřtěn a pomazán jako tvůj Služebník. Dokonal svou
cestu naprosté oddanosti tobě, svému Otci, a dovršil ji jako Nejvyšší kněz svou
obětí na kříži. Tak udělil celému vykoupenému lidu královské kněžství a svěřil
nám tuto svátost svého těla a krve. Děkujeme ti za to, Ježíši, Pane církve, že nám
dnes znovu ze své lásky a milosti otevíráš mocí Ducha Otcova své večeřadlo.
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Ustanovení večeře Páně
(obec povstane)
D: (recituje nebo zpívá) Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo
lidstvu zpřítomnit chtěl pro věky budoucí. Vzal chléb (bere chléb do ruky),

děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej: „Vezměte a jezte z něho všichni. Toto je mé tělo, které se dává za vás!“ Pak i kalich s vínem po večeři
vzal (bere do rukou kalich), aby zůstavil nám smysl svého životního utrpení a v srdce vštípil přesvědčení, že se má člověk jeden druhému obětovat
a pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. S požehnáním
jim z něho dával pít: „Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která
se vylévá za vás. To čiňte na mou památku!“

O: Amen. Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já, tam já jsem
vprostřed nich.
D: Kristus vprostřed nás!
O: S námi jest a povždy bude! (po chvíli ticha obec usedne)
Píseň

MODLITBY ZA SJEDNOCENÍ CÍRKVE S PÁNEM
Prosby za Ducha svatého (Epikléze)
�

Hospodine, Bože náš! Podle Ježíšových slibů jsi o jeruzalémských letnicích seslal
učedníkům Páně svého Ducha. Prosíme tě, ať se rozžehne v našich srdcích tentýž svatý oheň tvého Ducha pravdy a sjednotí nás s tebou, Otcem naším věčným
v Kristu Ježíši, Pánu našem. Učiň, abychom to už nebyli my, ale on sám v nás
a mezi námi. Děkujeme za to, že nás v tomto svátostném obecenství s Kristem
tvůj svatý Duch sjednocuje s apoštoly, mučedníky a vyznavači stejné víry ze všech
časů a míst v jediný tvůj lid.
Zde je možno jmenovat svědky Páně podle svátků a památných dnů církevního roku.
Prosíme: Posiluj nás k věrnému následování jejich životního příkladu, abychom
s odkazem jejich víry, naděje a lásky odpovědně hospodařili a věrně jej předali
těm, kdo přijdou po nás. Pane Bože, tobě samému se cele odevzdáváme s prosbou,
abys nás vyslyšel, nikoli však pro naše zásluhy, které před tebou nemáme, nýbrž
pro oběť Ježíše Krista, Pána našeho, s nímž k tobě v důvěře voláme: Otče náš…
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�

Děkujeme ti, Duchu svatý, že nás u tohoto stolu sjednocuješ s naším Pánem
a prvorozeným bratrem Ježíšem Kristem a v něm i s naším nebeským Otcem.
Prosíme tě: Zachovávej nás v této jednotě s Otcem a Synem, aby svět uvěřil, že jsi
nás poslal jako svědky nového života. Pane Ježíši Kriste! Vzdáváme ti díky za to,
že ve své milosti shromažďuješ při této svátostné hostině svůj lid ze všech časů
a míst. Prosíme tě, spoj nás se všemi, kdo vyznávají na této zemi tvé svaté jméno.
Jenom u tebe a v tobě se můžeme potkat my, kteří dosud zápasíme v církvi pozemské, s těmi, které jsi už přivedl do pravé vlasti nebeské. Jsme ti vděčni za všechny
tvé věrné svědky, kteří byli vyvolenými nositeli tvé milosti a světlem v tomto světě
– každý ve své době.
Zde je možno jmenovat svědky Páně podle svátků a památných dnů církevního roku.
V nás, které dosud ponecháváš v tomto pozemském světě, posiluj víru ve tvá
zaslíbení a obnovuj naději, že všechno stvoření bude vysvobozeno z otroctví
hříchu a zániku ke svobodě a slávě tvých dětí. K tobě se, Otče náš, obracíme
modlitbou Pána Ježíše Krista v důvěře, že nás spolu s ním vyslyšíš: Otče náš…

�

Pane Bože! Prosíme o tvého svatého Ducha, aby nás svou životodárnou mocí
posvětil a u tohoto stolu sjednotil s tebou, Otcem naším věčným, v Kristu Ježíši,
Pánu našem, a tak proměnil v hodnověrné svědky nového života z tebe před našimi bližními. Mocí tohoto svého Ducha nás spoj i s celou církví vítěznou, která
nepřestává chválit tvé svaté jméno u tvého věčného trůnu v nebesích. Nás pak,
jejichž pozemské dny nebyly ještě uzavřeny, učiň bdělými, abychom v poslušnosti
a neumdlévající připravenosti očekávali tvůj soud a tvé věčné království. K tobě
se, náš Otče, obracíme v modlitbě tvého Syna Ježíše Krista s důvěrou, že nás vyslyšíš, když on se modlí s námi: Otče náš…

Modlitba Páně
(obec povstane)
O-D: (recitují nebo zpívají) Otče náš, který jsi v 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. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
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PŘIJÍMÁNÍ (COMMUNIO)
Lámání chleba
D: Chléb živý, Bože, (drží chléb ve výši prsou)
O: dal´s nám v Ježíši Kristu, Pánu našem.
D: K slávě své a k naší spáse (láme chléb) láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský,
svatý dar všem dětem Božím daný, stále je přijímán a neubývá nikdy, a posvěcuje ty, kdo jej přijímají!
Pozdravení pokoje
D: Pokoj Páně povždy s vámi!
O: I s duchem tvým.
Věřící si mohou navzájem podat ruce s přáním: Pokoj tobě, sestro / bratře.
Modlitba před přijímáním


Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, s trůnu své věčné slávy a přijď nás posvětit. Ty sám
nás učiň způsobilými přijmout svátost chleba a kalicha v obecenství s tebou. Věříme a vyznáváme, že jsi pravý Syn Boží, který nás, hříšné, obdarováváš spásou
a pokojem. Věříme, že se v této svátosti zpřítomňuješ, abychom zůstávali v tobě
a ty v nás. Kéž jsme již čisti od svých vin a tobě odevzdáme celý svůj život. Učiň,
aby tvá svatá večeře nám byla ke spáse tak jako tvým věrným jedenácti apoštolům.



Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. V čase milosti nás
vyslyš, když tě prosíme, abychom ke tvému stolu nepřistupovali nehodně. Očisti
nás od všeho, čím bychom poskvrnili tvůj svatý stůl, a dej, ať nám není zatěžko
podat ruku na usmířenou. Kéž už nyní zakusíme alespoň část radosti budoucího
hodu ve tvém království, které v naději víry vyhlížíme.



Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ze své lásky nám
nabízíš hostinu milosrdenství a odpuštění. Chceš vstoupit do našich srdcí a naplnit naše životy.

D: Skláníme se před tebou ve svaté úctě a doznáváme i prosíme:
O-D: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. (3x)
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Výzva k přijímání
�

Vy, kdo opravdu a vážně litujete svých hříchů a vin, kdo jste v dobrotě a lásce
usmířeni s každým svým bližním a toužíte vést život nový podle řádu Božích přikázání, přistupte sem plni víry v milost Pána Krista, jenž nám volá vstříc: „Pojďte
ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11, 28)



Každý z vás, kdo vyznává Ježíše Krista jako svého Pána a ví, že neustále potřebuje
Boží odpuštění a sám také odpouští svým bližním, je nyní Kristem zván k jeho
prostřenému stolu: „Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (J 6, 35)



Každý z vás, kdo věří v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, kdo lituje svých vin a vyznává je, a pokud na něm záleží, je smířen se svými bližními, je nyní Kristem zván
k jeho svátostné hostině spásy: „Nuže, pojďte – vše už je připraveno.“ (L 14, 17)

O-D: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje
se nám.
Přijímání
Duchovní podává věřícím chléb namáčený ve víně se slovy: Bůh s tebou v Kristu, bratře / sestro. Duchovní přijímají poslední. Po přijímání chvíle ticha.
Po přijímání
� Kristus se dotkl našich srdcí. Naše nepravosti a viny jsou zahlazeny. Jásej, církvi
Boží, že sláva Hospodina, tvého Boha, vzešla nad tebou. Neboť hle, náš Král nás
navštívil, Beránek náš čistý přišel k nám. Nechť kraluje. Vyznáváme:


Kristus nám prostřel stůl a stal se opět naším milostivým Hostitelem. Svou láskou
se Kristus dotkl našich srdcí. Je odpuštěn hřích a naše viny jsou prominuty. V pokoře i radosti vyznáváme:



Děkujeme ti, Bože, za poselství nehynoucí naděje. Chválíme tě s celou církví za
milost stolu Kristova. Ať z našich úst zaznívá nová píseň, oslavující tvůj spásný
čin. Buď sláva Bohu Otci, Synu, Duchu svatému - nyní i vždycky. Vždyť můžeme
radostně vyznávat:

O: Jsme živi, avšak již ne my, žije v nás Kristus. Amen.
(obec usedne)
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Píseň
Zde je možno vysluhovat svátost křtu dětí, pověřovat kazatelskou službou a konat obřad slibu rady starších.
Verše k požehnání
Duchovní nebo lektor přečte biblické verše podle příslušného bohoslužebného formuláře.
Modlitba k požehnání
Duchovní přednese modlitbu podle příslušného bohoslužebného formuláře nebo následující:
�

Sláva tobě, věčný Otče, že jsi do světa poslal svého prvorozeného Syna, abychom
z něho a v něm žili. Sláva tobě, Pane Ježíši Kriste, že jsi nám svým evangeliem přinesl nový život a nepomíjející naději. Sláva tobě, svatý Duchu Boží, že nás v Kristu
občerstvuješ a do srdcí nám vléváš svou lásku. Pochválen buď, Otče, Synu a svatý
Duchu, jediný Bože.



Svatý Bože, štědrý Dárce radosti, těšíme se z toho, že jsme Ježíšem Kristem vykoupeni, zachráněni a posvěceni. Smiluj se nad námi a požehnej nám, aby tak
zářila tvoje tvář nad světem, aby země poznala tvou cestu a všecky národy přijaly
tvé vysvobození. Byli jsme pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Dej,
ať svítí naše světlo víry před lidmi a my všichni ať jednou vstoupíme v nové nebe
a novou zemi tvé slávy.



Bože náš, vzdáváme ti díky za udělení tvých svatých darů. Dej, ať nám to slouží ke
skutečnému zastávání víry, k nelíčené lásce, k vroucí zbožnosti, k odrážení hříchu
a k zachovávání tvých příkazů. Děkujeme ti za ospravedlnění před tvým soudem
a za milost života věčného v Kristu, jemuž buď sláva s tebou, Otče, v Duchu svatém.

O: Amen.
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POŽEHNÁNÍ
(obec povstane)
D: Pán s vámi!
O: I s duchem tvým!
D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír (†) Ježíše Krista i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.
O: Po věky věků!
(obec usedne)
Sborová oznámení
Vyslání
Píseň
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