
LUTERSKÁ LITURGIE

ORDO



VSTUPNÍ ČINNOSTI

Farář  vchází  do  chrámu,  modlí  se  u  oltáře,  shromáždění  stojí.  Podle
staré   křesťanské   tradice  mohou   služby  Boží   začít   slovy   trojiční
formule  „Ve  jménu Otce  i  Syna   i  Ducha svatého".  Následuje osobní
slovo pozdravu, kterým kazatel   zdraví   sbor. Jde  o skutečný   pozdrav,
ne   o napomenutí nebo příkaz.  Jeho obsahem je prosté: Bůh vám žehnej.
Všechny  ostatní  pozdravy  jsou  pouze  jeho  rozšířením  v  navázání  na
pozdravy, kterými zdravili   sbory bibličtí  svědkové.  Pozdrav na začátku
je   srdečným  příslibem  Kristovy  lásky.  Shromáždění  by  k  němu  mělo
povstat a odpovědět společným Amen.

Farář: Ve  jménu  †  Otce  i  †  Syna  i  †  Ducha
svatého.

Sbor: Amen.

Farář: Pán Bůh ať je s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.

Farář  nebo  jiná  osoba  k  tomu  určená  může  shromažděné  pozdrovit
biblickým heslem dne,  objasnit  liturgii  nedělí  a  svátků,  popř.  přednést
sborová oznámení.



ZPOVĚĎ

ÚVOD
Farář: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on

učinil nebesa i zemi. (Ž 124,8)

BIBLICKÝ TEXT
Např. Ž 51, Ž 130, Ž 139

KRÁTKÁ ZPOVĚDNÍ  PROMLUVA
např:

Dříve než  budeme slavit  památku Páně, je třeba,
abychom  se  dobře  připravili:  proto  zkoumejme
každý  sám  sebe  a   vyznejme,  že  jsme  hříšníci.
Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí. 



SPOLEČNÁ KAJÍCÍ MODLITBA
Všemohoucí  Bože,  Stvořiteli  a  Vykupiteli  náš,  my,
bídní hříšníci, vyznáváme, že jsme proti tobě zhřešili
nejenom srdcem, slovem i skutkem, ale jsme také od
přirozenosti  nečistí,  počati  i  narození  v  hříších.  A
proto se žádáme i hledáme tvou milost skrze Pána
Ježíše  Krista.  Bože,  bud’  milostiv  nám  hříšným.
Amen.

nebo

Milosrdný  Bože,  zhřešili  jsme  proti  tobě  v
myšlenkách,  slovech  i  skutcích  a  nejsme  hodni
nazývat  se  tvými  dětmi.  Smiluj  se  nad  námi  a
odvrať  nás  od  našich  hříšných  cest.  Přiveď  nás
zpátky k sobě jako ty, kdo byli kdysi mrtví, ale dnes
žijí  skrze našeho Spastitele Ježíše Krista. Amen. 

nebo

Vyznávám  se všemohoucímu  Bohu  a vám  všem, že
často  hřeším myšlením,  slovy i skutky a nekonám,
co mám konat:  je to má vina, má veliká vina. Proto
prosím vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha
přimlouvali. Amen.



ZPOVĚDNÍ OTÁZKY
Farář: Samému Pánu Bohu,  který  zná  všechna

naše  myšlení,  slova  i  činy,  upřímně  se
vyznávejme: Vyznáváte,  že  jste
proti  Pánu  Bohu  zhřešili?  Vyznáváte-li,
odpovězte: Vyznáváme.

Sbor: Vyznáváme. 

Farář: Litujete  srdečně,  že jste  se svých hříchů
dopustili  a  Pána  Boha,  Stvořitele
Vykupitele  a  Posvětitele  svého,  srdcem,
slovem i skutkem rozhněvali? Litujete-li,
odpovězte: Litujeme.

Sbor: Litujeme.

Farář: Věříte, že Bůh, Otec nebeský, pro zásluhy
svého  milého  Syna,  Pána  a  Spasitele
našeho Ježíše Krista, se nad vámi smiluje
a  odpustí  vám?  Věříte-li,  odpovězte:
Věříme.

Sbor: Věříme. 

Farář: Slibujete také s pomocí Ducha svatého, se
svými  zlými  náklonnostmi  bojovat,  své
hříchy  neopakovat  a  těm,  kdo  vám
ublížili,  odpustit? Slibujete-li,  odpovězte:
Slibujeme.

Sbor: Slibujeme.  



 ROZHŘEŠENÍ – ABSOLUCE

SLOVA USTANOVENÍ

Přijměte  Ducha  svatého.  Komu  odpustíte  hříchy,
tomu jsou  odpuštěny,  komu je  neodpustíte,  tomu
odpuštěny nejsou.“ (J 20,22b-23)

Farář: Podle  víry  vaší  staniž  se  vám.  Jako
povolaný  a  ustanovený  služebník  církve
Ježíše Krista  z rozkazu Pána mého Ježíše
Krista  a  podlé  moci  mně  pořádně  od
Boha  skrze  církev  svěřené  zvěstují  vám
odpuštění všech hříchů vašich i skutečně
odpuštím vám všecky hříchy vaše, a to je
ve  jménu  †  Otce,  †  Syna  i  †  Ducha
svatého. Amen

nebo

Bůh,   Otec   veškerého  milosrdenství,
smrtí a vzkříšením  svého Syna  smířil se
sebou  celý svět  a na odpuštění    hřchů
dal svého svatého Ducha:   ať  nám skrze
tuto   službu   církve   odpustí   hříchy   a
naplní vás pokojem. Přijměme rozhřešení
ve  jménu  †  Otce,  †  Syna  i  †  Ducha
svatého. Amen



DĚKOVNÁ MODLITBA
Stvoř  mi,  Bože,  čisté  srdce,  obnov  v  mém  nitru
pevného  ducha.  Jen  mě  neodvrhuj  od  své  tváře,
ducha  svého  svatého  mi  neber!  Dej,  ať  se  zas
veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

POŽEHNÁNÍ 

Farář: Všemohoucí Bůh, který ti (vám) odpustil
všechny tvé (vaše) hříchy, ať ti (vám) dá
sílu, žít dle své vůle. Požehnej a ochraňuj
tě  (vás)  †  Otec,  †  Syn  i  †  Duch  svatý.
Amen.

nebo

Sám  Pán  pokoje  ať  vám  uděluje  pokoj
vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 



VSTUPNÁ LITURGIE

ÚVODNÍ PÍSEŇ
Následuje  vstupní  píseň, jejímž obsahem má být chvála Boží nebo
vyznání hříchů, s přihlédnutím ke zvěsti  kázání  nebo k  církevnímu   roku.
Vstupní  píseň má  být sboru po obsahové i melodické stránce důvěrně
známa. 

INTROIT (VSTUPNÍ ŽALM) 

Farář zpívá nebo pronáší introit určený pro daný den, shromaždění stojí
a odpovídá, například: 

Farář: Pomoc naše budiž ve jménu Páně.

Sbor: Kterýž učinil nebe i zemi.

Farář: Pane, rty naše rač otevřít.

Sbor: I budou ústa naše zvěstovati chválu Tvou!

Farář: Pane Bože, ku pomoci naší pospěš.

Sbor: Ó, Pane, abys nám spomohl, pospěš!

Gloria Patri (Sláva Otci) 

Nezpívá se od Judica do Velké Soboty. 

Farář: Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému.

Sbor: Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky, i na
věky věků. Amen. Haleluja! Haleluja!



KYRIE (KAJÍCNÉ ZVOLÁNÍ)  

Farář: Pane, smiluj se.

Sbor: Pane, smiluj se.

Farář: Kriste, smiluj se.

Sbor: Kriste, smiluj se.

Farář: Pane, smiluj se.

Sbor: Pane, smiluj se nad námi.

GLORIA IN EXCELSIS 
(SLÁVA NA VÝSOSTECH)

Farář: Sláva Bohu na výsostech.

Sbor: A na zemi pokoj, v lidech zalíbení.
nebo

Farář: Sláva na výsostech Bohu.

Sbor: A na zemi pokoj, v lidech zalíbení.
nebo

Farář: Sláva Bohu na výsostech.

Sbor: Buď Bohu  sláva  z  výsosti  jenž  se  k  nám
sklání  z  milosti.  Nad  hříchem  zhoubou
zvítězil  a v říši  své chce dát  nám díl.  Tvá
přízeň, kéž nád námi bdí. Přijď záhy Tvé jen
království, kde mír zavládne stálý.



V období Adventu zpíva se :

Farář: Požehnaný buď  Hospodin, že navštívil a
vykoupil svůj lid.

Sbor: Své cesty čiňme přímé, adventní máme čas.
A v míru spolu žijme, sám Bůh nabádá nás.
A říká:  „Přicházím  k  vám.”,  „Přijď  Pane,
přijď”  voláme.  Co  máme,  vše  Ti  dáme,
vládni v nás Ty sám.

V období Postu zpíva se :

Farář: Odpusť  nám,  Pane,  všechny  hříchy,
všechna naše přestoupení.

Sbor: Beránku  Boží  nevinný,  na  kříži  za  nás  jsi
zmíral.  Vždycky  jsi  byl  trpělivý,  u  lidí  v
lásce nebýval. Bez Tebe není spásy, lásky ni
odpuštění. Ježíši, smiluj se nad námi.

KOLEKTA (MODLITBA)
Farář: Modleme se...

Sbor: Amen.



LITURGIE SLOVA



POZDRAV 

Farář: Pán Bůh ať je s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.
nebo

Farář: Pán Bůh budiž s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.

Lektor čte prví a druhé čtení, všichni přítomní stojí a naslouchají. Texty je
možno přečíst současně nebo mezi ně vložit píseň dne.

STAROZÁKONNÍ ČTENÍ
Farář: Slyšeli jsme Slovo Boží.

Sbor: Bohu díky.

NOVOZÁKONNÍ ČTENÍ
Farář: [Graduale] Blahoslavení, kteříž slyší slovo

Boží, a ostříhají jeho. Haleluja! / Amen! 

Sbor: Haleluja,  haleluja,  haleluja! /  Amen, amen,
amen!

EVANGELIJNÍ ČTENÍ
Farář: Buď požehnán Pane Ježíši Kriste.

Sbor: Sláva Tobě, Jezu Kriste.



CREDO
APOSTOLICUM

ěřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl
pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben.
Sestoupil  do  pekel,  třetího dne vstal  z  mrtvých.  Vstoupil  na
nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde
soudit  živé  i  mrtvé.  Věřím  v  Ducha  svatého,  svatou  církev
obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých
vzkříšení a život věčný. Amen. 

V

NICAENO-CONSTANTINOPOLITANUM 

ěřím 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 před všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý
Bůh  z Pravého  Boha,  zrozený,  nestvořený,  jedné  podoby  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
oslován  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.

V



KÁZÁNÍ

POZDRAV
Farář: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska

Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi
vámi. (2Kor 13,13)

nebo

Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a
Krista Ježíše, našeho Pána. (1 Tm 1,2)

nebo

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho
a Pána Ježíše Krista. (Ř 1,7)

nebo

Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi
vámi. (Ř 16,24)

nebo (Advent)

Milost vám a pokoj od toho, který jest a
který byl a který přichází (Zj 1,4)

nebo (Vánoce)

Milost,  milosrdenství  a  pokoj  od  Boha
Otce  i  od  Ježíše  Krista,  Syna Otcova,  v
pravdě a lásce. (2J 1,3)



nebo (Postní doba)

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i
Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal
za  naše  hříchy,  aby  nás  vysvobodil  z
nynějšího  zlého  věku  podle  vůle  našeho
Boha  a  Otce.  Jemu  buď  sláva  na  věky
věků. Amen. (Gal 1,3-5)

nebo (Velikonoce)

Milost vám a pokoj od (...) Ježíše Krista,
věrného svědka, prvorozeného z mrtvých
a  vládce  králů  země.  Jemu,  jenž  nás
miluje a svou krví nás zprostil  hříchů a
učinil  nás  královským  kněžstvem  Boha,
svého  Otce  –  jemu sláva  i  moc  navěky.
Amen.  (Zj 1,4.5.6)

Sbor: Amen.

ČTENÍ TEXTU



MODLITBA
Farář: Hospodine! Podle svého milosrdenství mi

zachovej  život,  svědectví  tvých  úst  se
budu držet. Věčně, Hospodine, stojí pevně
v  nebesích  tvé  slovo.  Tvoje  slovo  je
pravda. Amen

nebo

Všemohoucí  Bože,  jsme  shromážděni  ve
tvém  jménu,  abychom  se učili   tvému
slovu a předložili  před  tebe  svou bídu.
Přebývej mezi námi milostí svého  svatého
Ducha, abychom tvé slovo slyšeli k  svému
spasení,  zachovali   je v  srdci  a přinesli
ovoce, které se ti pro Krista líbí. Amen.

nebo

Pane,  dej,  aby setkání  s  tajemstvími  tvé
božské moudrosti vpravdě podpořilo naši
víru,  ke  tvé  cti  a  k  našemu  posilnění.
Amen.  Pane  a  Mistře,  Ježíši  Kriste,  náš
Bože.  Ty  jsi  řekl  svým  apoštolům  a
učedníkům: Mnozí  proroci  a  spravedliví
žádali  viděti,  co  vy  vidíte,  a  neviděli,
slyšeti  co  vy  slyšíte,  a  neslyšeli.  Šťastné
jsou vaše oči, neboť vidí, a vaše uši, neboť
slyší. Učiň nás  hodnými   toho,  abychom
slyšeli   tvé svaté evangelium a uváděli   je
do života svými činy. Amen.

Sbor: Amen



KÁZÁNÍ
Po kázání může následovat píseň, přípomínka, oznámení, sbírka. Modlitba
Páně může být pronesena z kazatelny před přáním pokoje.

[MODLITBA PÁNĚ]
tče  náš,  jenž 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.

O

APOŠTOLSKÉ PŘÁNÍ POKOJE
Farář: A  pokoj  Boží,  převyšující  každé

pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v
Kristu Ježíši. (F 4,7)

nebo (Advent)

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a
zachová  vašeho  ducha,  duši  i  tělo  bez
úrazu  a  poskvrny  do  příchodu  našeho
Pána Ježíše Krista. (1Te 5,23)

nebo (Vánoce)

Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce
a  Pána  Ježíše  Krista.  Milost  všem,  kdo
nepomíjející  láskou  milují  našeho  Pána
Ježíše Krista. (Ef 6,23-24)



nebo (Nový Rok)

Bůh  naděje  nechť  vás  naplní  veškerou
radostí  a  pokojem  ve  víře,  aby  se
rozhojnila  vaše  naděje  mocí  Ducha
svatého. (Ř 15,13)

nebo (Velikonoce-Nanebevstoupení)

A Bůh pokoje,  který pro krev stvrzující
věčnou  smlouvu  vyvedl  z  mrtvých
velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše,
nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste
plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se
mu  líbí,  skrze  Ježíše  Krista.  Jemu  buď
sláva na věky věků! Amen. (Žd 13,20-21)

Sbor: Amen.

PÍSEŇ



SLAVENÍ EUCHARISTIE



MODLITBA NAD DARY 

Farář: Děkujeme ti,  Otče náš, za svatou vinnou
révu tvého syna Davida,  již  jsi  nám dal
poznat  skrze  svého  Syna  Ježíše;  Tobě
budiž věčná sláva. Děkujeme ti, Otče náš,
za život a poznání, jež jsi nám zjevil skrze
svého Syna Ježíše; Tobě věčná sláva. Jako
tento  úlomek  rozptýlený  po  horách  byl
sebrán v jedno, tak nechť je sebrána tvá
církev  ze  všech  končin  země  a  dána  do
tvého království; Tobě patří sláva a věčná
moc skrze Ježíše Krista.

nebo

Požehnaný  jsi,  Hospodine,  Bože  celého
světa,  z  tvé  štědrosti  jsme  přijali  chléb,
který Ti přinášíme. Je to plod země a plod
lidské  práce  a  stane  se  nám  chlebem
věčného života. Požehnaný jsi, Hospodine,
Bože  celého  světa,  z  tvé  štědrosti  jsme
přijali víno, který Ti přinášíme. Je to plod
révy a plod lidské práce a stane se nám
nápojem duchovním.



DIALOG PŘED PREFACÍ
Na   začátku   svaté   Večeře   stojí   výzva   k   chvalořečení,   uváděná
slovy převzatými ze synagogální bohoslužby: „Vzhůru srdce..." „Vzdávat
díky je důstojné a spravedlivé".  Jeho obsahem má být chvála za Boží dílo
spasení v Kristu, vyjádřená  zpravidla  podle  církevního  roku.   

Farář: Pán Bůh ať je s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.

Farář: Vzhůru srdce.

Sbor: Máme je u Pána.

Farář: Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.

Sbor: Je správné mu vzdávat dík a chválu.
nebo (Agenda AD 1922)

Farář: Pán Bůh ať je s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.

Farář: Srdce naše vzhůru!

Sbor: Pozdvihujeme k Pánu.

Farář: Vzdávejme díky Hospodinu Bohu 
našemu!

Sbor: Toť jest slušne a spravedlivé.
nebo (Agenda ČCE)

Farář: Pozdvihněme   svá   srdce  k Pánu
Vzdávejme  mu  díky!   Je to důstojné  a
spravedlivé. ...



PREFACE 
(VELKÁ DĚKOVNÁ MODLITBA)

Farář: Vpravdě  je  důstojné  a  spravedlivé,
abychom  na  všech  místech  a  ve  všech
dobách vzdávali chválu tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože. 

Vždyť  naše   velikonoční  oběť  je  tvůj
Kristus. On je ten Beránek, který byl
zabit  za  hříchy  světa:  svou  smrtí  naši
smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil
život.  Skrze něho vstoupila do světa  tvá
radost. 

Proto tebe, mocný  Bože, nebeský Králi,
oslavujeme a se  vší  tvou církví  ve  všech
pokoleních a  národech se  všemi  zástupy
tvých nebeských služebníků vzýváme tvé
slavné jméno:

nebo

Je  spravedlivé  tobě,  náš  Bože,  každého
dne a na každém místě děkovat ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista. 

Neboť on je cesta, pravda i život. V jeho
světle světlo vidíme. 

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů a
spolu  s  nimi  tě  chválíme  a  radostně
voláme:



SANCTUS (SVATÝ)
Chvalořečení  končí  chvalozpěvem  z  Iz  6,3:   „Svatý,   svatý,   svatý
Hospodin  zástupů..."  Jím  se  společenství    účastníků    stolu    Páně
zasazuje   do   vesmírných   souvislostí  (Ko 1,16) a vyznává, že večeře
Páně má dosah pro všecko stvoření.

Svatý, Svatý, Svatý je Pán Bůh zástupů. Plné jsou
nebe  i  země  Tvé  slávy.  Hosanna,  hosanna  na
výsostech! Požehnaný jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna, hosanna na výsostech.

nebo

Svatý, Svatý, Svatý je náš Pán, a nebe i země, a nebe
i země  jsou plny jeho slávy!

nebo (ČCE)

Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou
nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš
ve jménu Páně. Hosana na výsostech.



EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

I

Ano, svatý jsi a všesvatý, věčný Otče; a svatý je v
pravdě i tvůj  jednorozený Syn,  náš Pán a Spasitel
Ježíš  Kristus;  a  svatý  je  i  tvůj  věčný Duch,  který
zkoumá všechny  věci,  i  hlubiny  božství.  Učinil  jsi
člověka  z  prachu  podle  svého  obrazu  a podoby  a
daroval  jsi  mu  radost  ráje.  A když  zhřešil  proti
tvému přikázání, nezavrhl jsi jej, ale zaslíbil jsi mu
své vykoupení. Volal jsi jej svým Zákonem, vedl jsi
jej  skrze  proroky,  a  nakonec  jsi  do  světa  poslal
svého  jednorozeného  Syna,  aby  svým  vtělením
obnovil v člověku tvůj obraz a aby svým utrpením
člověka  očistil  od  všeho  hříchu  a  svou  smrtí  jej
zachránil ze smrti,  a svým vzkříšením mu daroval
účast na tvé slávě. Skrze něho buď tobě, Otče, spolu
s Duchem svatým čest a sláva od věků (až) na věky. 

II

Chválíme tě, Pane. Vzdáváme ti díky, protože ty jsi
dobrý. Napořád nám prokazuješ své milosrdenství.
Prostíráš  nám  svůj  stůl,  abys  nám  dal  ochutnat
slavnou budoucnost svého království. A tak již nyní
smíme prohlédnout  až k tomu,  co jednou budeme
žít  v  plnosti  u  tvého  trůnu  spolu  s  Kristem.  On
zemřel za naše viny, byl vzkříšen a nyní kraluje v
jednotě s tebou i s Duchem svatým.

Sbor: Amen.



MODLITBA PÁNĚ
tče  náš,  jenž 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.

O

SLOVA USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ
Slova    ustanovení    svaté    Večeře    jsou    nejpůvodnější    částí
eucharistické bohoslužby. Tradice v církvi se tu od nepaměti opírá jak o
Mt 26,26n, tak o L 22,19n a 1 K 11,23-25. Pavlovo napomenutí v 1. epišt.
Korintským  11,26-29  čelí   konkrétnímu  nepochopení   večeře  Páně  v
korintském  sboru;    je  možno  a  vhodné  učinit  je  někdy  ve  sboru
předmětem  kázání,  nemá  však  být  spojováno  s  Kristovými  slovy
ustanovení. 

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal
jé, dával svým učedníkům a řekl:  Vezměte a jezte,
TOTO JE † MÉ TĚLO, které se za vás vydává. To
čiňte na mou památku.

Stejně  vzal  po  večeři  kalich,  vzdal  díky,  dával  jej
svým  učedníkům  a  řekl:  Vezměte  a  pijte  z  něho
všichni,  TENTO KALICH JE NOVÁ SMLOUVA,
ZPEČETĚNÁ  MOU  †  KRVÍ, KTERÁ  SE
PROLÉVÁ  ZA  MNOHÉ  NA  ODPUŠTĚNÍ
HŘÍCHŮ.  To  čiňte,  kdykoli  budete  píti,  na  mou
památku.



ANAMNÉZA
I

Proto si  připomínáme utrpení  a  smrt  tvého Syna,
jeho vzkříšení z mrtvých a jeho oslavení u tebe, kde
se za nás přimlouvá. 

Prosíme tě: Sešli na nás a na tyto dary svého svatého
Ducha, a obnov tvář země. Dej mír všude tam, kde
bydlí  lidé,  mír,  který  si  nemůžeme dát  sami,  tvůj
mír, jenž je mocnější než všechno násilí  a všechny
nás spojuje v Ježíši Kristu. 

II

Proto  dnes,  Hospodine,  slavíme  památku  našeho
vykoupení. Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení a
jeho vystoupení na nebesa, neboť jako náš velekněz
se tam přimlouvá za všechny, a my očekáváme jeho
druhý  příchod  ve  slávě.  Sjednoceni  v  Kristově
kněžství ti předkládáme tuto památku. Pamatuj na
oběť svého Syna a sešli všem lidem požehnání jeho
vykoupení.

III

Proto  tedy  na  památku  jeho  smrti  a  vzkříšení  ti
vzdáváme díky za to,  že  smíme stát  před tebou a
tobě sloužit.  Přijmi  díkůvzdání  svého lidu.  Žehnej
těm, kteří ti předložili dary a díky.  Dej svému lidu
zdraví, zdar a štěstí, vše dobré pro duši i tělo.



DOXOLOGIE
Farář: Skrze  Krista  a  s  Kristem a  v  Kristu  je

tvoje  všechna  čest  a sláva,  Bože,  Otče
všemohoucí,  v  jednotě  Ducha  svatého
nyní i na věky.

Sbor: Amen. Amen. Amen.
 

MODLITBA O HODNÉ PŘISTUPOVÁNÍ
KE STOLU PÁNĚ

Kajícnou pokoru i dětinnou důvěru vyjadřují  modlitby Beránku   Boží
(Agnus Dei  - J 1,29) a Pane,  nejsem hoden (Domine,  non sum dignus -
Mt  8,8),  kterých se  užívá  od nejstarších dob při  přistupování  ke  stolu
Páně.

Farář: Modleme  se  o  hodné  přistupování  ke
Stolu Páně: 

Sbor: Pane, nejsem hoden, bys přišel ke mně, ale
řekni jen slovo, a duša má bude uzdravena.
Amen.

POZDRAV POKOJE
Farář: Pokoj Páné ať je stále s vámi!

Sbor: I s tebou!



POZVÁNKA KE STOLU PÁNĚ
Farář: Pojďte všichni ke Stolu Páně.

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

Okuste  a  uzříte,  že  Hospidin  je  dobrý.  
Žalm 34,9

Blaze  těm,  kdo  jsou  pozvaní  na  svatbu
Beránkovu. Zjevení 19,9

AGNUS DEI (BERÁNKU BOŽÍ)
O Beránku Boží, který snímáš světa hřích, smiluj se
nad námi.

O Beránku Boží, který snímáš světa hřích, smiluj se
nad námi.

O Beránku Boží, který snímáš světa hřích, dej nám
svůj pokoj. Amen

DISTRIBUCE
(ROZDÁVÁNÍ VEČEŘE PÁNÉ)

Rozdávájící nejprve vkládá ruce na hlavy přistupujících. Potom podává
chléb se slovy... :

Tělo Kristovo za tebe vydané.  
a kalich se slovy:

Krev Kristova za tebe prolitá.
Po přijetí darů se přistupující krátce ztiší, mohou učinit znamení kříže,
pak odchazeji od oltáře.



PŘIJETÍ DARŮ SKRZE FARÁŘE 

Farář: Tělo  našeho  Pána  Ježíše  Krista  ať
zachová mé tělo i duši k životu věčnému.
Jak  se  mám  odvděčit  Hospodinu,  za
všechno  co  mi  prokázal?  Zvednu kalich
spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 

Krev  našeho  Pána  Ježíše  Krista  ať
zachová mé tělo i duši k životu věčnému.
Amen. 

ANTIFONA A MODLITBA 

Farář: například: Hle,  přichází  k  tobě  tvůj  král.
Haleluja!

Sbor: například: Spravedlivý a zachráněný. Haleluja!

Farář: Modleme se...
I

Děkujeme ti, všemohoucí Bože, že jsi nás občerstvil
tímto  uzdravujícím  darem,  a  prosíme  tvé
milosrdenství,  ať v nás jeho přijetí  působí pevnou
víru v tebe a srdečnou lásku mezi námi všemi, skrze
Ježíše  Krista,  tvého  Syna,  našeho  Pána,  který  s
tebou a s Duchem svatým žije a kraluje, pravý Bůh,
vždycky a navěky. Amen



II

Nebeský  Otče,  děkujeme  ti  za  tvé  milostivé  dary.
Prosíme, abys nás skrze tyto dary zachoval ve víře v
tebe, sjednotil nás ve své lásce a utvrdil nás v naději
na  věčný  život,  pro  svého  Syna,  Ježíše  Krista,
našeho Pána.

III

Hospodine,  Bože  náš,  děkujeme  ti,  že  nás  křtem
spojuješ  v  tělo  Kristovo  a  že  nás  v  eucharistii
naplňuješ  radostí.  Veď  nás  cestou  plné  viditelné
jednoty  své  církve  a  pomáhej  nám,  abychom byli
vděčni za každé znamení smíření, které nám dáváš.
Protože jsme právě okusili z hostiny, kterou jsi pro
nás  připravil  v  budoucím  věku,  dej,  ať  jednou
dostaneme podíl na dědictví svatých a můžeme žít v
tvém  nebeském  městě.  Skrze  Ježíše  Krista,  tvého
Syna a našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.

Sbor: Amen.



ZAKONČENÍ

VYSLANÍ  

Poslední  část  služeb Božích  tvoří  ve většině sborů požehnání. Poněvadž
však  chceme podtrhnout,  že  bohoslužby  nejsou jen  vytržením ze  světa,
nýbrž  také  posláním  do  světa,   zařazujeme  před  požehnání  závěrečné
slovo  Písma  -  poslání.   Představuje  přechod  ke  každodenní   službě  v
rodině,   v  povolání,   na  veřejnosti.   Krátké   slovo  poslání,   volené
zpravidla z epištolních oddílů  (tzv. parenezí),  připomíná   jednotlivci   i
sboru,  odkud pramení   jejich pověření  ve  světě. Dary, které jsme přijali,
nás  vyzbrojují  a  zavazují,  abychom jednotlivým bližním slovy  a  skutky
ohlašovali, že záchrana pro ně i pro celý svět je v Ježíši Kristu. - Slovo
poslání  je  přitom obohacením našich  bohoslužeb  o  další,  třetí  čtení  z
Písma svatého. 

Farář: Jděte ve jménu Páně.

Sbor: Bohu sláva a díky.

POŽEHNÁNÍ  

Od slova poslání  je  třeba odlišit požehnání.  Požehnání  je příslibem
Boží přítomnosti   do   dnů   nového   týdne.   Vztahování   rukou   při
požehnání   je symbolem přímluvné modlitby. Požehnání, které tlumočí
kazatel  v  druhé  osobě  množného    čísla    („vám"),    děje    se    v
posloupnosti   církve  Boží   a   na  místě Kristově. 

Farář: Ať  Hospodin  ti  žehná  a  chrání  tě,  ať
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a
je ti milostiv,  ať  Hospodin obrátí k tobě
svou tvář a obdaří tě pokojem.



nebo

Pán  Bůh  požehnej  a  ochraňuj  vás.  Pán
Bůh  osvěť  tvář  svou  nad  vámi  a  budiž
vám milostivý. Pán Bůh obrátiž tvář svou
k vám a dej vám svůj časný i věčný pokoj.

Sbor: Amen.

ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ
Následuje   závěrečná   píseň,   jíž   sbor   přijímá   poslání,   přivlastňuje
si požehnání,  nebo vzdává Bohu díky.  Nemá být dlouhá,  obzvláště tam,
kde je zvykem při ní stát (zpívají se jedna až tři sloky). 


