„Pojďte ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout. Vezměte
na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorného
srdce; a naleznete odpočinutí svým
duším. Vždyť mé jho netlačí
a břemeno netíží.“
Matouš 11, 28-30
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Liturgie pro menší společenství
Charakteristika
Liturgie pro menší společenství (dále LMS) původně vznikla
jako liturgický tvar pro diecézní pouť mládeže do Taizé
a byla poprvé slavena českými poutníky z různých církví
v románském kostelíku sv. Maří Magdalény v Taizé v létě
2000.
Během biskupské služby jsem se opakovaně setkával
s potřebou nějakého nového, jednoduchého liturgického
tvaru pro menší skupiny věřících, který by bylo možno slavit
v kostele, ale také doma nebo v přírodě. Začal jsem pro tento
účel používat tuto původně poutní liturgii.
Inspirací mi byla liturgická tradice západní církve a praxe,
jak jsem ji v devadesátých letech poznal na Institutu
ekumenických studií (nyní bakalářský studijní program
„Teologie křesťanských tradic“ na ETF UK v Praze).
Jedná se o jednoduchou liturgii s jasnou strukturou a se
všemi prvky, které k západní liturgické tradici patří a do
které se mohou snadno zapojit i účastníci, kteří neznají
„Liturgie podle Karla Farského“ (dále: LKF). Název „pro
menší společenství“1 vznikl později a není tak určující. Jde
sice o liturgii především pro menší skupiny věřících,
1

V ekumeně se hovoří o „malých společenstvích“ také v liturgických
a eklesiologických (diasporní charakter současných obcí)
souvislostech. Viz římskokatolická církev v Německu-viz Směrnice
německé biskupské konference pro slavení bohoslužby v malých
skupinách /skupinové mše/ Fulda 24/9/1970; český překlad
uveřejněn in Getsemany 3-1994; dostupné z:http://getsemany.cz/
node/1593; v českém prostředí Pražská obec ES-viz HRADILEK,
PAVEL. Liturgie v malé obci in Getsemany únor 2009; dostupné
z: http://getsemany.cz/node/2078]
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ale nejen pro ně.
LMS není zpívaná (jako LKF nebo tzv. „songové liturgie“Svoboda-Zachařová; Salajka). Mohou však do ní být vedle
slok písní zařazeny také části zpívaného ordinaria. Písně
mohou být ze Zpěvníku CČSH, ze zpěvů z Taizé nebo
i z ekumenických zpěvníků (např. Hosana; Svítá; Koinónia).
Pokyny ke slavení
Slavení LMS předpokládá přípravu (studium liturgických
textů a tradic z CČSH i ekumeny) a tvořivý přístup. To
znamená, že modlitby je třeba dotvářet tak, aby odpovídaly
aktuální situaci církve a slavící obce.
Příprava a slavení má odpovídat biblickému pochopení
církve a její liturgie. Jedná se o slavení obce za předsednictví
ordinovaného kněze (dále předsedající; v textu liturgie
označeno D), který eucharistické slavení řídí (úvodní
pozdrav, závěrečné požehnání; případně také úvod a závěr
přímluv, úvod k Otčenáši) a jménem obce přednáší
předsednické modlitby (tradičně: vstupní, nad dary,
eucharistická a po přijímání).
Liturgie by měla být připravována a slavena v týmu. Zvláštní
význam přísluší přípravě a přednášení modliteb věřících,
také službě lektorské, výběru liturgických zpěvů.
Proměnné modlitby2 (v textu označeno*) stejně tak jako
modlitba eucharistická mohou být obměňovány a vytvářeny
na základě znalosti liturgických tradic a zákonitostí moderní
ekumenické liturgické tvorby nebo je možno čerpat
z různých zdrojů. Kromě oficiálních liturgických knih

2

Doznání hříchů, úvodní modlitba před čtením, preface, modlitba po
přijímání
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např. také z misálu a liturgikonu Vojtěcha Basla a dalších
vzniklých v prostředí Církve čs. husitské (dostupné
v elektronické podobě), ale také z ekumeny (Boušeho Malá
katolická liturgika3 a Epilegomena4, z liturgických publikací
vydavatelství Síť5 nebo z webu Evangelické liturgické
iniciativy Coena6. Základním zdrojem pro eucharistické
modlitby může být publikace Eucharistické modlitby
západních ritů7.

3

BOUŠE, ZDENĚK BONAVENTURA. Malá katolická liturgika.
Tradice. Kritika. Budoucnost. Praha Vyšehrad 2004
4

BOUŠE, ZDENĚK BONAVENTURA. Epilegomena Praha 1996

5

viz https://www.getsemany.cz/taxonomy/term/191

6

http://www.coena.cz/propria/

7

Eucharistické modlitby západních ritů Praha Síť 2000
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Liturgie pro menší
společenství
/Petr Šandera/

LITURGIE PRO MENŠÍ
SPOLEČENSTVÍ
PÍSEŇ (VSTUPNÍ ZPĚV)
D: Milost našeho Pána Ježíše Krista †
a láska Otcova i společenství Ducha
Svatého ať je s vámi se všemi.
O: I s tebou.
Přivítání a výzva ke ztišení před Pánem.
D: Ztišme se před Pánem a otevřme mu
s důvěrou svá srdce*.
Chvíle ticha
D: Pane, zveš nás ke svému stolu a do své
společnosti, prosíme tě*:
O: Kyrie eleison!
D: Neodsoudil jsi nás, ale nechal ses
odsoudit místo nás, prosíme tě*:
O: Kyrie eleison!
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D: Vzal jsi na sebe všechen hřích, dáváš
nám nový život a obnovuješ naše smýšlení,
prosíme tě:
O: Kyrie eleison!
D: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, ty se nám
vydáváš a přijímáš nás. Vysvobozuješ nás
ze zajetí hříchu a smrti. Prosíme tě: Doveď
nás ke slávě nového života v Božím
království. Pro tvůj kříž a slavné vzkříšení.*
O: Amen.
PÍSEŇ

BOHOSLUŽBA SLOVA
VSTUPNÍ MODLITBA PŘED ČTENÍM*
D (příp. Lektor): Otevři, Bože, naše srdce,
ať slyšíme tvé Slovo: ať se jím navzájem
potěšíme a v úzkosti a pochybnostech
vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to
skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše
Krista; neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje na věky věků.
13

O: Amen.
PRVNÍ ČTENÍ (SZ; ve velikonoční době
Sk)
DRUHÉ ČTENÍ Z PÍSMA (epištola)
ZPĚV ALELUJA
Kromě doby postní.
EVANGELIUM
Alternativně s ohledem na situaci: PRVNÍ
ČTENÍ – ALELUJA – EVANGELIUM
KÁZÁNÍ
VYZNÁNÍ VÍRY
O nedělích a svátcích.
Apostolicum
S: Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna
jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal
14

z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován,
umřel a byl pohřben, sestoupil mezi mrtvé,
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na
nebesa, sedí na 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.
MODLITBY VĚŘÍCÍCH
Po úvodní výzvě věřící předkládají své prosby,
díky a chvály. Na jednotlivé modlitby podle
jejich charakteru shromáždění odpovídá:
„Pane, smiluj se!“ „Děkujeme ti, Pane!“
případně „Chválíme tě, Pane!“ Duchovní
modlitby věřících uzavře.

EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
PÍSEŇ PŘI PŘÍPRAVĚ DARŮ
D: Pán s vámi.
O: I s tebou.
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D: Vzhůru srdce!
O: Zvedněme k Hospodinu!
D: Děkujme Hospodinu, našemu Bohu!
O: Je to důstojné a správné!
PREFACE*
D: Vpravdě je důstojné a správné, dobré
a spasitelné, tobě vždycky a všude vzdávat díky
a tebe chválit, Pane, svatý Otče, všemohoucí,
věčný Bože, protože ty jsi jediný Bůh, živý
a pravý, povoláváš v bytí to, co není, a mrtvé
křísíš k životu. Tvá moc je mocí pravdy a lásky.
Proto tě ustavičně slaví nebeské zástupy
i všechno tvorstvo. Proto tě chválíme i my
a voláme:
S: Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh
zástupů. Nebe i země jsou plny tvé
slávy. Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně. Hosana na výsostech.
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D: Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě
chválí nebe i země za tvé dílo stvoření
a spásy. Abys přivedl rozptýlené lidstvo
zpátky k sobě, vyvolil sis lid Izrael, vyvedl
jej z Egypta a uzavřel s ním smlouvu.
A skrze něj jsi daroval lidstvu Spasitele,
našeho Pána Ježíše Krista. On přišel
a zjevil pravý život, vzal na sebe všechen
hřích a v lásce se za všechny obětoval na
kříži. Tys jeho oběť přijal a vzkřísil jsi ho
z mrtvých jako prvního z nás. Shromážděni
v Kristově jménu prosíme tě: Sešli svého
Ducha na nás a na tyto dary, aby byl v této
hostině mezi námi přítomen Kristus a my
se mohli setkat s ním a on s námi.
Neboť on v té noci, kdy byl zrazen, vzal při
večeři chléb, vzdal díky, lámal jej, dával
svým učedníkům a řekl: VEZMĚTE
A JEZTE Z NĚHO VŠICHNI. TOTO JE
MOJE TĚLO, KTERÉ SE DÁVÁ ZA VÁS.
Po večeři vzal také kalich s vínem, znovu
vzdal díky, podal jej svým učedníkům
a řekl: PIJTE Z NĚHO VŠICHNI. TENTO
KALICH JE TA NOVÁ SMLOUVA V MÉ
17

KRVI, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA
VŠECHNY. TO ČIŇTE NA MOU
PAMÁTKU.
Chvíle ticha (Nebo: TAJEMSTVÍ VÍRY*
S: Kdykoli jíme tento chléb, kdykoli
pijeme tento kalich, zvěstujeme Tvou
smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane
Ježíši Kriste.)
D8: Proto na památku tvého Syna, jeho
smrti a vzkříšení, a v očekávání jeho
slavného příchodu, lámeme, Otče, tento
chléb života a podáváme tento kalich spásy.
A prosíme tě: Naplň nás svým Duchem,
oživ a sjednoť ve tvém Kristu. Pamatuj ve
své lásce na církev po celém světě, na
všechny lidi a celé tvorstvo. Veď všechny
do tvé svobody. Ať se na všech naplní tvé
dobré záměry.
Pamatuj i na naše zemřelé (N. N.). Daruj
jim podíl na slávě vzkříšení a života
Pokud se na slavení liturgii podílí více duchovních, může se tuto
část eucharistické modlitby (anafory) modlit další duchovní.
8
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věčného. Shromáždi své vyvolené u
jednoho stolu ve tvém království, abychom
tě mohli chválit a v tobě radostně žít spolu
s praotci a proroky, s apoštoly i Matkou
Páně Marií, jejím manželem Josefem,
s mučedníky, vyznavači (se N.) a se všemi
spravedlivými skrze Krista našeho Pána.
Neboť skrze něho a s ním a v něm je tvoje
všechna čest a sláva v jednotě Ducha
Svatého po věky věků.
S: Amen.
PŘÍJÍMÁNÍ (COMMUNIO)
D: Modleme se společně, jak svou církev
naučil náš Pán*:
S: 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
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nás od zlého. Neboť tvé je království
i moc i sláva na věky. Amen.
(POZDRAV POKOJE)
D: Kristus nám získal pokoj převyšující
každé pomyšlení. Než přistoupíme k Večeři
Páně, pozdravme se navzájem pozdravem
pokoje Kristova.)
LÁMÁNÍ CHLEBA
D: Chléb, který lámeme,
O: je naší účastí na těle Kristově.
D: Kalich požehnání, za nějž děkujeme,
O: je naší účastí na krvi Kristově.
Po výzvě duchovního přijímají věřící Večeři
Páně.
Po přijímání obec vyznává:
S: Jsme živi, avšak již ne my. Žije
v nás Kristus! Amen.
PÍSEŇ (nebo chvíle ticha)
20

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
(POSTCOMMUNIO)*
D: Pane Ježíši, u tvého stolu jsi nám dal
podíl na jednom chlebu a kalichu. Naplň
nás všechny svým Duchem a dej, ať jsme
jedno v tvé lásce. Neboť ty žiješ a kraluješ
na věky věků.
O: Amen.

POŽEHNÁNÍ*
D: Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec
i Syn † i Duch Svatý.
O: Amen.
Nebo slovy Áronského požehnání nebo
jiným způsobem podle doby liturgického
roku či příležitosti.
D: Jděme ve jménu Páně!
O: Bohu díky!
OZNÁMENÍ
ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ
21

Liturgie v duchu starokřesťanské
tradice
Tato liturgie vznikla v roce 2013 z osobní potřeby mít po
ruce liturgickou formu, která bude použitelná „za každého
počasí“. Myslím tím primárně meditační víkendovky na
Slovensku i v Brně, kde se sejdou lidé hledající, věřící
i nevěřící, křesťané i nekřesťané. Záhy se mi osvědčila i na
setkáních rodin, mládeže, na táborech a samozřejmě jako
alternativní bohoslužba u nás v Hodoníně.
Liturgie v duchu starokřesťanské tradice je velice
jednoduchá. Teologicky stojí na svatém Písmu
a starokřesťanské tradici nerozdělené církve. Zhudebněné
části je možné recitovat.
Úvod liturgie tvoří oslava Boha, kterou jsem převzal
z nejhlubšího zdroje, z Bible. Mírně jsem ji upravil a připojil
k ní odpovědi, aby měla formu dialogu. Tato krásná oslavná
modlitba se nachází v Písmu třikrát: 1Par 16,8-12, pak Ž 105,
1-5 a nakonec Iz 12,4-5. Moc jsem si přál, aby po úvodním
trojičním pozdravu následovala modlitba z Písma
inspirovaná Duchem Svatým. To, že se v Bibli nachází
třikrát, je symbolickým potvrzením její velké ceny.
Ekténie (prosby) mají základ ve starobylé liturgii sv. Jana
Zlatoústého. Stejně tak výzvy: Soustřeďme se, nebo
vnímejme. Jan Zlatoústý byl mnichem a mužem vnitřní
modlitby. Proto do své liturgie na vícero místech zařazuje
výzvy k bdělosti. Jejich smyslem je vrátit posluchače
k bdělému vnímání a k prožívání přítomnosti s Bohem.
Nanovo se nám tak vyjevuje kontemplativní charakter celé
křesťanské liturgie a jejího bohatství nekonečného rozměru.
Výzvy k bdělosti uvádím v závorkách před biblickými

22

čteními jako možnost, kterou může duchovní použít na
těchto i na jiných místech.
V jednotlivých částech anafory (eucharistické modlitby)
zdůrazňujeme, že Kristus nezemřel jenom za lidstvo, ale
také za přírodu, za celé stvoření a celý vesmír. Jeho spása
má univerzální a kosmický dosah. Tak to vnímal Origenes,
velký teolog z Alexandrie, spolu s ním kapadočtí Otcové
a mnozí další vyznavači, proto je součástí ortodoxie.
Zpřítomnění a posvěcení se dotýká tajemství nejvyšší
Kristovy oběti. Spolu s Kristem opakujeme slova ustanovení
koruny všech svátostí - eucharistie. Víra v reálnou
přítomnost Krista v jeho těle a krvi spojuje všechny křesťany
obecné církve a na ní stojí dějiny spásy. Proto také centrem
víry husitů, resp. utrakvistů byla svátost eucharistie
— Kristovo svaté tělo a svatá krev.
V epiklezi prosíme Ducha Svatého, aby sestoupil na
připravené dary a posvětil je, „ať se v nich a v nás a mezi
námi tajemně zpřítomní živý Logos, náš Pán Ježíš Kristus“.
Tato modlitba zahrnuje trojí přítomnost Krista
— eucharistickou v živlech, mystickou v nás samotných
a ekleziologickou ve společenství.
V naší liturgii se vine jako zlatá nit oslava Logu, živého
Slova Pravdy a Lásky a Pramene života. Logos je náš Pán
Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn. V souladu s evangeliem
svatého Jana teologická škola v Alexandrii uctívala Krista
jako živý Logos. Nejen jako Slovo, ale jako Prapočátek
všeho, jako Smysl a Cíl kosmu — jako Toho, skrze kterého je
vše stvořeno. Tato nauka se proto stala součástí učení všech
velkých Otců (Basil Veliký, Řehoř Naziánský, Řehoř Nysský,
Jan Zlatoústý, Augustin, Maxim Vyznavač, Jan Damašský,
atd.) prvního tisíciletí.
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Cyrilometodějská tradice je v naší liturgii přítomná
implicitně v každé myšlence, ale také explicitně, najdeme
její střípky před čtením z evangelia (úryvek z Proglasu)
a v modlitbě Lámání chleba (úryvek ze života sv. Metoděje).
K závěru chci vyslovit velké přání. V Církvi čs. husitské se
mnozí zabydleli v mylném názoru, že liturgická forma
— kterou někdo z vážených teologů vytvořil — je
zakonzervovaná na věčnost a nesmí se s ní hnout. Jakoby to
bylo dogma. Přitom pravé liturgické bohatství a pestrost se
projevují tehdy, když obsahují dynamické prvky. Budu velmi
rád, pokud ti, kteří budou Liturgii v duchu starokřesťanské
tradice používat, k ní budou přistupovat tvořivě a s invencí
Ducha. Modlitby, ekténie, prefaci, epiklézi, nebo kteroukoli
proměnnou část této liturgie můžete nahradit jiným textem
z bohaté křesťanské tradice, nebo vlastním (s přihlédnutím
k duchu liturgie). Jedině ve svobodě Ducha se rodí živá díla.
Ať nás všechny vede svou moudrostí nekonečný,
nevyslovitelný a věčný Bůh.
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Liturgie v duchu
starokřesťanské
tradice
/Juraj Jordán Dovala/

LITURGIE V DUCHU
STAROKŘESŤANSKÉ
TRADICE
PÍSEŇ
D: Ve jménu Boha Otce † i Syna i Ducha
Svatého.
O: Amen.
Úvodní oslava Boha je dialogická. Pokud
obec nezná odpovědi, nebo je nemá
k dispozici, duchovní se modlí souvisle
a odpovědi lidu vynechává.
D: Chválu vzdejte věčnému Bohu a vzývejte
jeho jméno, uvádějte národům ve známost
jeho skutky.
(O: Pane, naše srdce tě velebí.)
D: Zpívejte Nekonečnému, pějte žalmy,
přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste
se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce
těch, kteří hledají Boha!
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(O: Pane, naše srdce směřují
k nebesům.)
D: Dotazujte se na vůli Jediného a jeho
moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Připomínejte divy, jež vykonal, jeho
zázraky a rozsudky jeho úst.
(O: Pane, naše srdce se před tebou
sklání.)
D: Věčný Bože, který jsi nestvořené Světlo
a Láska, budeme tě blahoslavit nyní
i vždycky a na věky věků.
O: Amen.
DOZNÁNÍ (CONFITEOR)
Duchovní vyzve ke ztišení a vnitřnímu
pokání.
Chvíle ticha
D: Dobrotivý Bože a Pane veškerého
milosrdenství, jsme jen omylní a slabí lidé,
kteří často chybují, smiluj se nad námi.
Jsme tvé děti, které hledají útočiště u tebe.
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Doznáváme, že často bloudíme
a nenecháme se vést tvým světlem. Bože, ty
jsi láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává
v tobě a ty v něm. Pomáhej nám žít
a prodlévat v chrámu tvé lásky.
Nebo:
D: Zhřešili jsme, provinili jsme se
a svévolně si vedli, prosíme tě o tvé
milostivé odpuštění. Chceme se navrátit ze
zajetí a otroctví hříchu k tobě, Pane, celým
srdcem a celou duší. Modlíme se ve svatyni
tvého milosrdenství a lásky a prosíme:
Odpusť nám a vysvoboď nás z temnoty zla
a doveď nás k životu věčnému skrze svého
Syna Ježíše Krista.
Duchovní a obec se dialogicky modlí:
D: Pane, smiluj se!
O: Pane, smiluj se!
D: Kriste, smiluj se!
O: Kriste, smiluj se!
D: Pane, smiluj se!
28

O: Pane, smiluj se!
Zpívaná verze:

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVNÍ ČTENÍ
Slyšme první biblické čtení z knihy (listu)…
(Soustřeďme se. / Vnímejme.)
PROSBY (Ekténie)
Na jednotlivé prosby odpovídáme
společně zvoláním nebo zpěvem: Kyrie
eleison!
Prosby je možné zařadit vlastní, podle
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potřeb obce. S ohledem na praxi se zapojí
i věřící svými přímluvami.
Prosby zahájí a ukončí duchovní.
D: Se srdcem a myslí otevřenou, modleme
se k Hospodinu.
S: Kyrie eleison!
D: Za mír celého světa, za pokoj mezi
národy a za jednotu všech lidí, modleme se
k Hospodinu.
S: Kyrie eleison!
D: Za dobré časy, za plodnou Zemi, za čistý
vzduch i vodu, modleme se k Hospodinu.
S: Kyrie eleison!
D: Za všechny, kdo jsou na cestách, za
nemocné, zarmoucené, za vězně, za lidi bez
domova a na útěku, modleme se
k Hospodinu.
S: Kyrie eleison!
D: Za pokoj Boží a za spásu všech duší,
živých i zesnulých, aby všechny stvořené
bytosti našli věčnou radost a jednotu
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v Bohu, modleme se k Hospodinu.
S: Kyrie eleison!
D: Svatý Bože, pomoz nám a zachovávej
nás svou milostí. Neboť ty jsi Alfa a Omega,
Počátek i Konec všech věcí. Amen.
Zpívané Kyrie eleison:

EVANGELIUM
D: Slyšte Slovo, přišlo od Boha, Slovo
krmící lidské duše, Slovo posilující srdce
i rozum, Slovo toto, připravující k poznání
Boha.
O: A Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi.
Čteme slova svatého evangelia podle...
(Nejvyšší moudrost. Soustřeďme
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se. / Vnímejme.)
KÁZÁNÍ
VYZNÁNÍ VÍRY
Apostolicum
S: Věřím v Boha, Otce
všemohoucího, Stvořitele nebe
i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho, jenž se počal
z Ducha Svatého, narodil se z Marie
Panny, trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí
na 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.
PÍSEŇ
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EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
OBĚTOVÁNÍ (OFFERTORIUM)
Duchovní pozvedne eucharistické dary
(chléb a kalich s vínem) a modlí se:
D: Svatý Bože, velebíme tě a děkujeme ti za
tento chléb a víno – plody Země a matky
přírody. Přinášíme je na tento stůl,
abychom ti je obětovali, ony jsou
viditelným znamením Kristovy nejvyšší
oběti. Dáváš nám je ze své milosti jako
věčný pokrm pro všechny, kdo po tobě
touží.
ANAFORA - EUCHARISTICKÁ
MODLITBA
D: Pán s vámi.
O: I s tebou.
D: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
D: Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.
O: Je to důstojné a spravedlivé.
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D: Je důstojné a spravedlivé klanět se Otci
i Synu i Svatému Duchu, Trojici
jednopodstatné a nerozdílné.
PREFACE
D: Bože náš, Vládce věčnosti, před tebou se
skláníme v posvátné úctě, oslavujeme tě
a zpíváme písně díkůvzdání. Tys našim
předkům před staletími dal skrze své
svědky poznat světlo evangelia. Jedině
v něm je náš život, naše naděje i cesta,
a proto ti se všemi nebeskými zástupy
vzdáváme slávu a takto voláme:
SANCTUS
Duchovní a obec společně recitují nebo
zpívají:
S: Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh
zástupů. Nebe i země jsou plny tvé
slávy. Hosana na výsostech!
Požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně. Hosana na výsostech.
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Zpívaná verze:

D: Nekonečný Bože, ty jsi Stvořitelem
všeho, světů viditelných i neviditelných.
Toužíme oslavovat tvé jméno a velebit tě
navěky. Tvůj Syn je nekonečnou Láskou
a Duch Svatý věčnou vůlí. Děkujeme ti za
dar Kristovy kosmické oběti, která otočila
kolo dějin. On, věčný Logos, sestoupil
z výšin tvého světla na naši zemi a daroval
sám sebe celému stvoření, aby bylo
pozvednuto k tobě ve věčné spáse. Jeho
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svaté tělo a svatá krev se nám tak staly
pramenem věčného života.
ZPŘÍTOMNĚNÍ A POSVĚCENÍ
D: Neboť on, když se vydával na smrt, vzal
při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal jej,
dával svým učedníkům a řekl: VEZMĚTE
A JEZTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE
MOJE TĚLO, KTERÉ SE VYDÁVÁ ZA
VÁS.
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdával
díky, dal ho svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE
PROLÉVÁ ZA VÁS I ZA VŠECHNY NA
ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. JE TO SMLOUVA
NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU
PAMÁTKU.
EPIKLEZE
Nevyslovitelný Bože, pamatujeme na
spásné dílo, které naplnil tvůj jednorozený
a věčný Syn. On jako nestvořené Světlo
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vstoupil do řeky času, vzal na sebe
člověčenství, aby ho uzdravil a otevřel mu
cestu k nebeským výšinám. Věčný Syn
zemřel na kříži, aby tvá láska korunovala
celé stvoření. Svou smrtí porazil smrt
a svým slavným vzkříšením rozezněl
hymnus života.
Proto tě, nekonečný Bože, prosíme, sešli
svého Svatého Ducha na tyto dary a posvěť
je †, ať se v nich a v nás a mezi námi
tajemně zpřítomní věčný Syn, živý Logos,
náš Pán Ježíš Kristus.
Naplň také nás Duchem Svatým, svým
živým ohněm, abychom ve tvém světle byli
sjednoceni se svatou bohorodičkou Marií,
s apoštoly, mučedníky a vyznavači a se
všemi, kteří vnímají a následují tvůj hlas.
Sešli svého Svatého Ducha na všechny
národy a na celé tvorstvo. Neboť všichni
vzhlížíme k tobě, Prameni věčnosti,
toužíme nalézt domov ve tvém světle
a navrátit se do plné jednoty s tebou.
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OTČENÁŠ
Slyš nás, když k tobě voláme jako tvé děti:
S: 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.
D: Pokoj Páně buď vždy s vámi!
O: I s tebou.
S ohledem na praxi obce duchovní vyzve
k pozdravení pokoje podáním rukou.
(D: Pozdravme se navzájem pozdravením
Kristova pokoje.)
LÁMÁNÍ CHLEBA
D: V evangeliu hovořilo přečistými ústy
samo Boží Slovo, které se stalo tělem
v posledních časech pro naše spasení.
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Hle, nebeský chléb, Beránek Boží, který se
obětoval za spásu světa. Lámeme ho
a přijímáme na slávu Boží a nám na věčný
život. Amen.
AGNUS DEI
Duchovní a obec společně recitují nebo
zpívají:
S: Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi. Beránku
Boží, jenž snímáš hříchy světa, daruj
nám svůj pokoj.
Zpívaná verze:

Duchovní pozve některým z biblických
veršů, nebo vlastními slovy věřící
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k přijímání.
D: Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčný a já ho vzkřísím v
poslední den. Neboť mé tělo je pravý
pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v
něm.“ (J 6,54-56)
PŘIJÍMÁNÍ (COMMUNIO)
MODTLIBA PO PŘIJÍMÁNÍ
(POSTCOMMUNIO)
D: Děkujeme Ti, Vládce všech světů, za dar
živého Slova, Pána Ježíše Krista, kterého
můžeme spolu s nebeskými zástupy
oslavovat, kterému se můžeme bez přestání
klanět a kterého můžeme přijímat
v svátostném díle a pokrmu spásy. Kristus,
živý Logos vstoupil do našich srdcí,
ať přebývá v nás navěky.
Nebo:
D: Dobrý Spasiteli, Pane Ježíši Kriste, tys
řekl svým učedníkům: Milujte se navzájem,
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jako jsem já miloval vás, podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci. Prosíme tě,
uč nás lásce, která nezná hranic a přináší
světu jen požehnání. Děkujeme ti za tvé
svaté slovo, děkujeme ti za to, že ses vydal
za nás a naše nepravosti a ve svátosti tvého
svatého těla a krve jsme tě mohli cele
přijmout do svého života jako nová
stvoření.

POŽEHNÁNÍ
D: Láska, pokoj a světlo Boží, které
pozdvihují a posvěcují duši, ať zůstávají
s vámi.
O: I s tebou.
D: Požehnej nám i celému světu
všemohoucí Bůh Otec, i Syn † i Duch Svatý.
O: Amen.
Závěrečná oznámení.
PÍSEŇ
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Eucharistická liturgie z Limy
Eucharistická liturgie z Limy – častěji uváděná zkráceným
názvem jako Limská liturgie – byla vytvořena pro plenární
zasedání Komise pro víru a řád Světové rady církví v roce
1982 v Limě v Peru. Odtud pochází i její název. Jejím
hlavním autorem je bratr Max Thurian (1921-1996)
z komunity Taizé se svými spolupracovníky. Limská liturgie
byla poprvé sloužena 15. 1. 1982 v Limě a později při
generálních shromážděních Světové rady církví.
Byla vytvořena tak, aby ilustrovala teologické výsledky
dosažené Komisí pro víru a řád, především v jejím
dokumentu Křest, Večeře Páně a ordinace. Limská liturgie
tak čerpá z bohatství pokladů různých křesťanských tradic.
K jednotlivým částem:
Zpověď a rozhřešení byly převzaty z Luteránské tradice
(Lutheran Book of Worship, vydalo Joint Lutheran
Liturgical Commission for the churches in the United States
and Canada).
Úvodní Kyrie mají původ v byzantské tradici. V textu jsou
užity modlitby s důrazem na ekumenickou spolupráci. Pro
běžné slavení je vhodné použít modlitby vlastní nebo čerpat
z křesťanské tradice (např. z Římského misálu nebo
z liturgie sv. Jana Zlatoústého...).
Krédo – čili shrnutí dějin spásy – je v textu použito
Nicejsko-cařihradské. Znění tohoto vyznání je převzato
přímo z Konstantinopolského koncilu z roku 381 (bez
pozdějšího přídavku “filioque”). Může se užít i Apoštolské
vyznání.
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V eucharistické bohoslužbě několikrát zazní starověké
eucharistické zvolání Maranatha! (“Přijď, pane!” nebo “Pán
přichází!” 1 Kor 16, 22).
Eucharistie je vysluhována ve smyslu Luterova textu z roku
1520: Nejsme to my, kdo obětuje Krista, ale je to Kristus,
kdo nabízí nás (Bohu Otci). V tomto smyslu je přípustné,
dokonce užitečné, nazývat tento obřad obětí. Ne kvůli
obřadu samému, ale proto, že se v něm obětujeme
s Kristem. Opíráme se o Krista s pevnou vírou v jeho
smlouvu a předstupujeme před Boha s naší modlitbou,
vděčností a obětováním, pouze ve jménu Krista a jeho
prostřednictvím. Kristus nás vítá, představuje nás, naše
modlitby a chválu (Bohu Otci).
Tento překlad vychází z oficiálního textu anglické a
francouzské verze Světové rady církví, který můžete najít na
webu i s kompletním komentářem Maxe Thuriana: https://
www.oikoumene.org/en/resources/documents/wccprogrammes/unity-mission-evangelism-and-spirituality/
spirituality-and-worship/the-eucharistic-liturgy-of-lima.
Významnou inspirací při překladu byly již existující české
a slovenské překlady této liturgie přizpůsobené pro různá
společenství.
K závěru je potřeba zmínit, že Limská liturgie je
univerzálním celkem určeným pro různé typy slavení. Proto
v praxi je potřeba tuto liturgii zkracovat, resp. vždy
přizpůsobit potřebám dané církve, obce nebo společenství
— jak uvádějí i autoři ve svých propozicích.
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Eucharistická
liturgie z Limy

EUCHARISTICKÁ LITURGIE
Z LIMY
VSTUPNÍ ŽALM
S antifonou a Sláva Otci, nebo hymnus.
POZDRAV
D: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska
Boží a společenství Ducha Svatého, ať je
s vámi se všemi.
O: I s tebou.
VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ
S: Milosrdný Bože, vyznáváme, že
jsme zajatci hříchu a sami se
nemůžeme vysvobodit. Zhřešili jsme
proti tobě myšlenkami, slovy a
skutky tím, čeho jsme se dopustili, i
tím, co jsme zanedbali. Nemilovali
jsme tě z celého srdce a nemilovali
jsme své bližní jako sebe samé.
Smiluj se nad námi pro svého Syna
Ježíše Krista, odpusť nám, obnov nás
46

a veď nás, aby tvá vůle byla naší
radostí a abychom chodili po tvých
cestách k slávě tvého svatého jména.
ROZHŘEŠENÍ
P: Všemohoucí Bůh plný milosrdenství
vydal svého Ježíše Krista, aby za nás
zemřel a pro lásku k němu nám odpouští
všechny naše hříchy. Jako povolaný
a ordinovaný služebník církve vám
Kristovou autoritou zvěstuji úplné
odpuštění vašich hříchů, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.
S: Amen.
KYRIE
D: Vzývejme Pána, abychom dovedli ve
svazku pokoje chovat jednotu Ducha
a společně vyznávat: Jedno je tělo a jeden
Duch, jeden Pán, jedna víra a jeden křest.
O: Kyrie eleison.
D: Vzývejme Pána, abychom brzy dosáhli
viditelné jednoty společenství v těle Kristově a
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u jednoho stolu lámali chléb a žehnali kalich.
O: Kyrie eleison.
D: Vzývejme Pána, abychom skrze Krista
smířeni s Bohem, byli schopni vzájemně
uznávat své služby a ve službě smíření byli
sjednoceni.
O: Kyrie eleison.
GLORIA
Především o nedělích, svátcích
a slavnostech, vynechává se v adventu
a době postní, může se zpívat.
S: Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě.
Velebíme tě. Klaníme se ti.
Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro
tvou velikou slávu. Pane a Bože,
nebeský Králi, Bože, Otče
všemohoucí. Pane, jednorozený
Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože,
Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který
snímáš hříchy světa, smiluj se nad
námi, ty, který snímáš hříchy světa,
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přijmi naše prosby. Ty, který sedíš
po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi
Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši
Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě
Boha Otce. Amen.

BOHOSLUŽBA SLOVA
KOLEKTA
D: Modleme se:
Milostivý Pane a Bože, ty jsi svého
milovaného Syna při jeho křtu v Jordáně
pomazal Duchem Svatým a ustanovil ho
Prorokem, Knězem a Králem. Znovu vylej
svého Ducha na nás, ať zůstaneme věrni
tomu, k čemu jsi nás povolal při křtu: ať
z celého srdce toužíme po společenství
Kristova těla a Kristovy krve, ať sloužíme
chudým tvého lidu i všem, kdo potřebují
naši lásku. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě
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Ducha Svatého žije a kraluje po všechny
věky věků.
O: Amen.
PRVNÍ ČTENÍ (STARÝ ZÁKON, SKUTKY
NEBO ZJEVENÍ)
ŽALM
DRUHÉ ČTENÍ (EPIŠTOLA)
ALELUJA
Kromě doby postní.
EVANGELIUM
KÁZÁNÍ
Chvíle ticha
VYZNÁNÍ VÍRY
Nicejsko-cařihradské
S: Věřím v jednoho Boha, Otce
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všemohoucího, Stvořitele nebe
i země, všeho viditelného
i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího, který se
zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh
z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh
z pravého Boha, zrozený,
nestvořený, jedné podstaty 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 vychází, s Otcem
i Synem je zároveň uctíván
a oslavován a mluvil ústy proroků.
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Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev. Vyznávám jeden
křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život
budoucího věku. Amen
PŘÍMLUVY
D: S vírou se modleme k Bohu, našemu
Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu
Svatému.
S: Kyrie eleison.
D: Za Boží církev po celém světě, prosme
Ducha.
S: Kyrie eleison.
D: Za představené národů, aby vytvářeli
a chránili spravedlnost a mír, prosme
o Boží moudrost.
S: Kyrie eleison.
D: Za ty, kteří jsou sužováni
pronásledováním a násilím, prosme o moc
Záchrance.
S: Kyrie eleison.
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D: Aby církve znovu objevily svou
viditelnou jednotu v jednom křtu, který je
vtěluje do Krista, prosme o Boží lásku.
S: Kyrie eleison.
D: Aby církve dosáhly společenství
v eucharistii kolem jednoho stolu, prosme
o Kristovu sílu.
S: Kyrie eleison.
D: Aby církve vzájemně uznaly své
ordinace a svěcení, ve službě jedinému
Pánu, prosme o Kristův pokoj.
S: Kyrie eleison.
Spontánní modlitby shromáždění
D: S důvěrou ve tvé milosrdenství, Pane,
odevzdáváme do tvých rukou všechny, za
které se modlíme, skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána.
S: Amen.
PÍSEŇ
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EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
PŘÍPRAVA
D: Požehnaný jsi, Pane, Bože celého světa.
Ty nám dáváš tento chléb, je to plod země
a plod lidské práce. Stane se nám chlebem
života.
O: Požehnaný jsi, Bože, nyní
i navěky.
P: Požehnaný jsi, Pane, Bože celého světa.
Ty nám dáváš toto víno, je to plod révy
a plod lidské práce. Stane se nám vínem
Království věčného.
O: Požehnaný jsi, Bože, nyní
i navěky.
D: Jako obilí, kdysi rozptýlené na polích,
a jako hrozny, kdysi rozptýlené po stráních,
jsou nyní na tomto stole sjednoceny v chléb
a víno, tak ať je, Pane, brzy shromážděna
celá církev ze všech končin země ve tvém
království.
O: Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!
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DIALOG
D: Pán s vámi.
O: I s tebou.
D: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
D: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.
PREFACE
S: Vpravdě je spravedlivé a dobré tebe,
Hospodine, svatý Otče, všemohoucí, věčný
Bože, chválit a tobě vždycky a všude
vzdávat díky. Svým živým Slovem jsi
všechno stvořil a shledal jsi, že je to dobré.
Stvořil jsi lidi ke svému obrazu, aby měli
podíl na tvém životě a byli zrcadlem tvé
slávy. A když se naplnil čas, dal jsi nám
Krista, jako cestu, pravdu a život. On přijal
křest a jako tvůj služebník byl poslán, aby
chudým zvěstoval evangelium. Při své
poslední večeři nám odkázal eucharistii,
slavnost, v níž pamatujeme na jeho smrt a
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vzkříšení a přijímáme jeho přítomnost jako
pokrm. Všem vykoupeným dal královské
kněžství a v lásce ke svým bratřím a
sestrám si vyvoluje některé z lidí, kteří mají
podíl na jeho úřadě, aby církvi tvým slovem
a svátostmi dávali život. A proto,
Hospodine, se všemi anděli a svatými
zpíváme ke tvé slávě:
SANCTUS
S: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh
zástupů. Nebe i země jsou plny tvé
slávy. Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně. Hosana na výsostech.
PRVNÍ EPIKLEZE
P: Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, jsi
svatý a tvá sláva je nezměrná. Sešli na naši
eucharistii svého životodárného Ducha,
toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky,
toho, jenž zastínil Pannu Marii milostí,
toho, jenž sestoupil na Ježíše u Jordánu a
na apoštoly v den Letnic. Ať vylití tvého
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ohnivého Ducha promění naši hostinu
díkuvzdání, aby se tento chléb a toto víno
pro nás staly Kristovým tělem a krví.
O: Veni creator Spiritus!
USTANOVENÍ
Ať tento tvůj stvořitelský Duch naplní slova
tvého milovaného Syna. Neboť on v noci,
kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal ti díky,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS
VYDÁVÁ. TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU.
Po večeři vzal kalich, vzdal ti díky, podal
jim jej a řekl:
PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE MÁ
KREV NOVÉ SMLOUVY, KTERÁ SE
PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA
ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TO ČIŇTE NA
MOU PAMÁTKU.
D: Tajemství víry.
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S: Tvou smrt zvěstujeme, tvé
vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod
čekáme, Pane Ježíši Kriste.
ANAMNEZE
D: Proto dnes, Hospodine, slavíme
památku našeho vykoupení: narození a
život tvého Syna mezi námi, jeho křest od
Jana, jeho poslední večeři s apoštoly, jeho
smrt a sestoupení do říše mrtvých.
Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení a
jeho vystoupení na nebesa, kde se jako náš
Velekněz přimlouvá za všechny lidi a my
očekáváme jeho druhý příchod ve slávě.
Sjednoceni v Kristově kněžství ti
předkládáme tuto památku: Pamatuj na
oběť svého Syna a sešli na všechny lidi
požehnání Kristova vykupitelského činu.
O: Maranatha! Pán přichází!
DRUHÁ EPIKLEZE
D: Shlédni, Pane, na tuto eucharistii,
kterou jsi ty sám daroval církvi a milostivě
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ji přijmi, jako přijímáš oběť svého Syna,
kterou jsme znovu přijati do tvé smlouvy.
Když máme účast na Kristově těle a krvi,
naplň nás Duchem Svatým, abychom byli
jedno tělo a jedna duše v Kristu, a živou
obětí k chvále tvé slávy.
O: Veni creator Spiritus.
VZPOMÍNKA
D: Pamatuj, Hospodine, na svou jedinou,
svatou, obecnou a apoštolskou církev,
vykoupenou krví Kristovou. Odhal její
jednotu, střež její víru a zachovávej ji
v pokoji. Pamatuj, Hospodine, na všechny
služebníky církve, na biskupy, kněze
a jáhny a na všechny, kterým jsi propůjčil
jednotlivé dary služby. (Pamatuj zvláště na
N…)
Pamatuj také na všechny naše sestry
a bratry, kteří zemřeli v Kristově pokoji i na
ty, jejichž víru znáš jenom ty sám: přiveď je
k radostné hostině připravené pro všechny
lidi ve tvé přítomnosti, s blahoslavenou
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Pannou Marií, s praotci a proroky, s
apoštoly a mučedníky a se všemi svatými,
kteří žili ve tvém přátelství.
S nimi všemi ti zpíváme chválu
a očekáváme slavný příchod tvého
království, abychom tě mohli se vším
stvořením, navždy vysvobozeni z hříchu a
smrti, věčně oslavovat skrze Krista, našeho
Pána.
O: Maranatha! Pán přichází!
UZAVŘENÍ
D: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje
všechna čest a sláva, Bože, Otče
všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po
všechny věky věků.
O: Amen.
MODLITBA PÁNĚ
D: Jedním křtem spojeni v jednom Duchu
Svatém v jednom těle Kristově se s důvěrou
modlíme modlitbu dětí Božích.
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S: 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.
POZDRAVENÍ POKOJE
D: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým
apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj
dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy,
ale na víru své církve. Podle své vůle jí stále
dávej svůj pokoj a veď ji k dokonalé
jednotě tvého království po všechny věky
věků.
O: Amen.
D: Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.
O: I s tebou.
D: Pozdravme se navzájem znamením
smíření a pokoje.
61

LÁMÁNÍ CHLEBA A BERÁNKU BOŽÍ
D: Chléb, který lámeme, je účastí na těle
Kristově. Kalich požehnání, za nějž
vzdáváme díky, je účastí na Kristově krvi.
S: Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi. Beránku
Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa, daruj nám
pokoj.
PŘIJÍMÁNÍ
DĚKOVNÁ MODLITBA
D: V pokoji se modleme k Pánu:
Děkujeme ti, náš Bože, že nás křtem
spojuješ v tělo Kristovo a že nás
v eucharistii naplňuješ radostí. Veď nás
cestou plné viditelné jednoty tvé církve
a pomáhej nám, abychom byli vděčni za
každé znamení smíření, které nám dáváš.
Právě jsme okusili z hostiny tvého
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království, dej, ať jednou ve tvém světle
dostaneme podíl na dědictví svatých. Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
O: Amen.
ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ
POSLÁNÍ
Duchovní použije biblický verš nebo
vlastní slova.
POŽEHNÁNÍ
D: Ať Hospodin žehná vám a chrání vás, ať
Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je
vám milostiv, ať Hospodin obrátí k vám
svou tvář a obdaří vás pokojem. Požehnej
vás všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch
Svatý.
O: Amen.
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Přímluvy podle etiopské liturgie
• Za svatou tichost prosíme, aby nás Pán ve svém
milosrdenství učinil mírnými.
• Za naši víru prosíme, aby Pán udržel naši víru v
čistotě a dal nám žíznit po dobru.
• Za naši církev prosíme, aby nás Pán zachoval až
do konce ve společenství Ducha svatého.
• Pro svaté apoštoly prosíme, aby nám Pán dal jít
za dobrem, jako šli oni, a jednou nám s nimi dal
podíl.
• Pro svaté mučedníky prosíme, aby nám Pán dal
vydat takové svědectví, jako vydali oni
• Za naše biskupy a kněze prosíme, aby Pán od
nich neodnímal ducha svého kněžství, aby jim
dal vytrvalou horlivost a bázeň Boží a aby jim
dal jednou vidět ovoce jejich práce.
• Za všechny věřící prosíme, aby jim Pán dal
odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť posvěcení.
• Za soudce a za všechny správce veřejných věcí
prosíme, aby jim Pán dal ducha moudrosti a
spravedlnosti.
• Za celý svět prosíme, aby Pán bděl nad jeho
smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého
člověka vložil touhu po tom, co je dobré a
prospěšné.
• Za smutné a ztrápené prosíme, aby jim Pán dal
plnost útěchy.
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• Za všechny hladové prosíme, aby jim Pán dal
jejich vezdejší chléb.
• Za nemocné a trpící prosíme, aby je Pán brzy
uzdravil a ukázal jim svou dobrotu.
• Za ty, kdo zhřešili, prosíme, aby Pán neživil
svůj hněv proti nim, ale smiloval se nad nimi a
dal jim dobré svědomí a dobrou naději.
• Za ty, kdo zemřeli, prosíme, aby jim Pán dal
místo odpočinku.
• Za vláhu prosíme, aby Pán poslal déšť na místa,
která jej potřebují.
• Za řeky prosíme, aby je Pán v hojnosti naplnil
vodou života.
• Za plody země prosíme, aby Pán dal zemi
plodnost a dobrou setbu i sklizeň.
• Za nás všechny, kteří jsme v modlitbě spojeni,
prosíme, aby nás Pán naplnil duchem míru,
přijal naše modlitby a vyslyšel nás.
• Za nás všechny prosíme, abychom postaveni na
základech proroků a apoštolů, v Duchu svatém
poznali milost Pána Ježíše Krista a rostli v ní i v
slávě jeho jména.
Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože:
Přijmi naši modlitbu a vyslyš nás; zapiš naši
žádost do knihy života a pamatuj na nás v místě
odpočinku svatých ve svém světle, abychom tě
navěky chválili. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky
věků. Amen.
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