ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ
(Kněz vstupuje, lidé povstávají.)
D: Díky Bohu, jsme společenství Kristovo. Užívejme si to!
ÚVODNÍ PÍSEŇ
D: Přijměme apoštolský pozdrav: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha
svatého se všemi vámi.
O: I s tebou Hospodin.
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: Jak bychom mohli povznést svého ducha k Bohu obětí čistou, když je zatížen našimi
hříšnými myšlenkami, slovy, činy. Je zatížen i tím, co jsme ve shodě s Boží vůlí měli učinit a
neučinili. Ve chvíli tiché zpovědi před Bohem buďme k sobě upřímní.
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
D: Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž
Hospodin nepočítá hřích. (Ř 4, 7-8)
D: Blahoslaveno buď ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.
O: Bůh v nás a my v Bohu.
PÍSEŇ
MODLITBY
VSTUP

D: Děkujeme ti moudrý a prozíravý Bože, že jsi nám zachoval své slovo v Písmu svatém, z něhož
můžeme číst.
První čtení:
TUŽBY
D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu.
O: Kyrie eleison.
D: Abychom na těchto službách Božích plně účastni byli, modleme se k Hospodinu.
O: Gospodi, pomiluj
D: Abychom ze Slova Božího a svátosti plný užitek měli, modleme se k Hospodinu.
O: Smiluj se, Hospodine.
SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY
D: Na tomto místě liturgie je příležitost ke svědectví.
(Svědectví)
D: Obracejme se ve jménu Pána Ježíše Krista k Bohu Otci děkovnými, prosebnými a
přímluvnými modlitbami.
(Spontánní modlitby jsou ukončeny slovem: Amen)
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.
ZVĚSTOVÁNÍ
MODLITBA PŘED ČTENÍM ZE SVATÝCH PÍSEM
D: Děkujeme ti, Pane, Ježíši Kriste, že nás slovy svých apoštolů utváříš ve svou církev. Amen.
Druhé čtení:
BLAHOSLAVENSTVÍ
(podle církevního roku)
EVANGELIUM
D: Evangelium!
O: Zbožně je vyslechněme.
D: Pokoj vám!
O: I duchu tvému.
D: Čtení svatého evangelia podle sepsání Markova
O: Sláva Bohu v Kristu!

D-O: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a naše duše budou uzdraveny.
(3x)
Čtení evangelia:
KÁZÁNÍ
VYZNÁNÍ VÍRY
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.
(Možnost vyznávaní Velkým vyznáním víry nebo apoštolským v.)
PÍSEŇ
OBĚTOVÁNÍ
Text k obětování: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! (Žalm 85, 8)
D: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou!
O: Na usmířenou a v oběť chvály!
D: Všemohoucí Bože, věčný dárce života, tobě podáváme z ušlechtilých darů země a lidské práce
chléb a víno. Obojí posvěť svým svatým Duchem, ať poslouží zpřítomnění Večeře Pána Ježíše
s jeho učedníky, jimiž jsme nyní my. Ať se tak děje v církvi po věky věků.
O: Amen.
DÍKŮVZDÁNÍ
D: Vzhůru srdce!
O: Zvedněme k Hospodinu!
D: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.
CHVALOZPĚV
Jako chvalozpěv zpíváme píseň č. 192
ZPŘÍTOMNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA
DĚKOVNÁ (EUCHARISTICKÁ) MODLITBA
D: Chválíme a velebíme tě svatý a milostivý Bože, který jsi tak miloval svět, že jsi dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ty jsi, Pane,
Ježíši učinil pro nás to podstatné a spasitelné, i tak se osmělujeme prosit a přimlouvat za trpící
nemocemi, bídou, násilím a jinými strastmi. Veď nás k soucitné a činné lásce, jakou jsi nám
prokazoval a prokazuješ ty sám.
USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ
D: Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo lidstvu zpřítomnit chtěl pro věky
budoucí. Vzal chléb, děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej: Vezměte a jezte z něho všichni.
Toto je mé tělo, které dává se za vás!

Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby zůstavil nám smysl svého 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.
O: „Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já, tam já jsem vprostřed nich.“
D: Kristus vprostřed nás!
O: S námi je a povždy bude!
(PÍSEŇ)
MODLITBY ZA SJEDNOCENÍ CÍRKVE S PÁNEM
PROSBY ZA DUCHA SVATÉHO (epikléze)
D: Duchu svatý toužíme, abys nás učinil způsobilými ke sjednocení se zpřítomněným Pánem
Ježíšem Kristem. Dej nám to, abychom už nebyli jen sami v sobě, ale Kristus v nás, abychom
mohli v pravdě vyznávat: Živi jsme my, avšak již ne my, žije v nás Kristus. Uslyš nás, nebeský
Otče, ne pro hodnost naši, která není v nás, ale pro zásluhy Ježíše Krista, Spasitele a Pána
našeho, který nás učí k tobě volat:
MODLITBA PÁNĚ
O-D: 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 zlého. Neboť tvé je
království i moc i sláva na věky. Amen.
PŘIJÍMÁNÍ (communio)
LÁMÁNÍ CHLEBA
D: Chléb živý, Bože,
O: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem.
D: Kalich spásy, Bože,
O: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem.
D: K slávě své a k naší spáse láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský, svatý dar všem dětem
Božím daný, stále přijímán neubývá nikdy a kalich spásy novou smlouvu stvrzuje (pečetí).
Pokoj Páně povždy s vámi!
O: I s duchem tvým.
MODLITBA PŘED PŘIJÍMÁNÍM
D: Vyslyš nás, svatý Bože, s trůnu věčné slávy své a posvěť nás. Posvěť a učiň hodnými přijmout
tajemství chleba a kalicha, v němž se nám zpřítomňuje Kristus. Věříme, že Tys v něm spásu dal
nám hříšným. Očisť nás, abychom se svým Pánem sjednoceni, byli v pravdě tvými dětmi, v
Tobě přebývali svým myšlením, rozhodováním a celým životem.
Tobě, Otče, se zcela odevzdáváme po vzoru tvého Syna. Účast na jeho Večeři, ať je nám
k duchovní radosti, ujištěním o spáse a posilou k věrnému následování našeho Pána do jeho
království.
D: Pána Ježíše, Beránka Božího, prosme:

O-D: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (2x) …, daruj nám svůj
pokoj.
VÝZVA K PŘIJÍMÁNÍ
D: Blahoslaveni, kteří jsou pozváni k hostině Beránkově. Zve nás: „Pojďte ke mně všichni, kdo
se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11, 28)
PŘIJÍMÁNÍ
PO PŘIJÍMÁNÍ
D: V pravdě vyznejme:
O: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás Kristus.
D-O: Amen.
PÍSEŇ
D: Jásej církvi Kristova, že sláva Hospodina – Boha tvého vzešla nad tebou. Beránek náš čistý
přišel k tobě, Král náš slavný. Ať kraluje! Děkujeme za závdavek hostiny v království
nebeském.
BIBLICKÝ TEXT A MODLITBA PŘED POŽEHNÁNÍM
D: Hledejte především jeho (Boží) království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6, 33)
POŽEHNÁNÍ
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!
SBOROVÁ OZNÁMENÍ
VYSLÁNÍ
D: Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku.“
ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ

Představí: br. Stanislav Jurek

