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NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně)  

ÚVODNÍ ČÁST 

VSTUPNÍ HUDBA 

OTEVŘENÍ 

K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.  
S:  Amen. 

POZDRAV 

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. 
S: I s tebou. 

nebo 

K: Kristus byl vzkříšen. 
S: Opravdu byl vzkříšen. 

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). 

VSTUPNÍ SLOVO 

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. 
(Ef 5,14) 

nebo 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, 
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! 
Hospodin dal poznat svoji spásu, 
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, 
na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. 
Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. 
(Ž 98,1-3)  

PÍSEŇ 

98  

MODLITBA  

Bože života a Otče světla,  
ty otvíráš nový věk vzkříšením svého Syna.  
V něm poznává svět, co je tvá odvěká vůle:  
Co je staré se stává novým,  
co je tmavé, se stává světlým,  
co bylo mrtvé, povstává k životu  
a všechno bude znovu uzdraveno v tom, 
který je původcem toho všeho:  
Ježíš Kristus, tvůj Syn, náš bratr a Pán,  
který s tebou v jednotě Ducha svatého  
žije a život tvoří na věky věků. 
S: Amen. 

MEZIZPĚV 

zpěv Gloria nebo vhodná píseň (např. 660) nebo píseň pěveckého sboru 
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SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ  

PÍSEŇ 

2. ČTENÍ 

KÁZÁNÍ 

(CHVÍLE TICHA) 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ  

VYZNÁNÍ VIN  

Nyní máme možnost vyznat své viny a obnovit své křestní vyznání.  
(Prosím, povstaňte.) 
Milosrdný Bože, 
v našem křtu jsi nám dal účast na životě, na smrti i na vzkříšení Ježíše Krista.  
Vyznáváme, že jsme často nežili podle obrazu nového člověka.  
Vyznáváme, že jsme se příliš málo snažili o uskutečnění tvé vůle.  
Prosíme, odpusť nám naši vinu. 
Voláme k tobě: 
S: Pane, smiluj se!   

Pane Ježíši Kriste, 
ty jsi nás zapojil svým křtem do svého těla,  
do svého lidu, který je jedním stádem po celém světě,  
abychom dosvědčovali tvou uzdravující a smiřující lásku. 
Vyznáváme, že nedovedeme překonávat rozdělení mezi církvemi,  
rádi sedíme jen ve svých ovčincích  
a je nám těžko dosvědčovat radost ze společenství, které jsi nám daroval.  
Prosíme, veď nás svým Duchem k novému, věčnému životu. 
Voláme k tobě: 
S: Kriste, smiluj se! 

Duchu Stvořiteli, 
ty ses na počátku vznášel nad vodami;  
při křtu Ježíšově jsi sestoupil v podobě holubice;  
po Ježíšově vzkříšení jsi byl vylit a zapálil jsi srdce učedníků. 
Prosíme, přijď k nám a otevři naše srdce a smysly,  
aby nás proměňovala zvěst, kterou jsme slyšeli, abychom byli obnoveni tvou mocí. 
Voláme k tobě: 
S: Pane, smiluj se!   

SLOVO MILOSTI: 

Přijměme do svých srdcí slovo milosti: 
Ježíš Kristus praví: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý.  
(J 13,10a) 

Všichni, kdo se spolu se mnou odevzdáváte do rukou Božího milosrdenství,  
řekněme k tomu své Amen. 
S: Amen. 

VYZNÁNÍ VÍRY 

Společně vyznejme svou křesťanskou víru slovy apoštolského vyznání víry,  
které je v tradici západní církve od starocírkevních dob známo jako křestní vyznání: 
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OBNOVA KŘESTNÍCH VYZNÁNÍ 

Vyznali jste víru v Boha, Stvořitele nebe i země.  
Chcete se s jeho milostí podle svých sil zasazovat  
o právo všech lidí i všech živých tvorů na důstojný život, o spravedlnost a pokoj? 
Jestliže je tomu tak, odpovězte: Ano, chceme. 
S: Ano, chceme. 

Vyznali jste víru v Ježíše Krista, Spasitele světa.  
Chcete ho následovat na jeho cestě lásky a služby všem potřebným? 
Jestliže je tomu tak, odpovězte: Ano, chceme. 
S: Ano, chceme. 

Vyznali jste víru v Ducha svatého a společenství církve,  
do níž nás lidi Duch svatý shromažďuje.  
Chcete s jeho pomocí usilovat o jednotu jeho lidu na zemi? 
Jestliže je tomu tak, odpovězte: Ano, chceme. 
S: Ano, chceme.  

Všemohoucí Bůh, v jehož jméno jsme byli pokřtěni, Otec, Syn i Duch svatý,  
ať k našemu lidskému Ano řekne své Amen,  
ať posílí naši víru, naději i lásku  
a ať přidá k naší vůli a odhodlání svou vůli a svou pomoc. Amen.   

PÍSEŇ 

SLUŽBA STOLU KRISTOVA 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

K: Pán s vámi. 
S: I s tebou. 
K: Vzhůru srdce. 
S: Máme je u Pána. 
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 
S: Je to důstojné a spravedlivé. 

nebo 

Pozdvihněme svá srdce k Hospodinu, Bohu našemu vzdávejme díky. 

Opravdu je důstojné a spravedlivé, 
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky  
skrze našeho Pána Ježíše Krista,  
neboť jeho vzkříšení nám otevírá všechna tvá zaslíbení. 
Proto tě oslavujeme a chválíme, 
zpíváme o tvé slávě, rozhlašujeme tvé skutky  
a se všemi, kteří ti patří, i s nebeskými zástupy 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! 
nebo zpěv Sanctus (popř. sloka vhodné písně) 

Opravdu jsi svatý, náš Pane a Bože, 
přesto však od počátku vycházíš vstříc lidem 
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a přicházíš také k nám, dáváš se nám poznat, 
a zůstáváš ve společenství s námi. 
Když se naplnil čas, poslal jsi svého Syna, 
aby nás vysvobozoval ze sobectví a strachu,  
z hříchu i ze smrti 
a ze všeho co nás poutá a zotročuje. 
On naplnil tvou vůli, byl ti věrný až do smrti na kříži,  
a vzkříšením zjevil všem slávu nového života s tebou. 

V noci, kdy byl zrazen, vzal při večeři chléb,  
vzdal díky, lámal, dával učedníkům a řekl:  
Vezměte a jezte z toho všichni. 
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.  
To čiňte na mou památku.  
Stejně vzal po večeři i kalich  
vzdal díky, podal učedníkům a řekl:  
Vezměte a pijte z něho všichni.  
Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví. 
To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku. 

Ježíš zemřel, ale tys ho, Bože, vzkřísil z mrtvých.  
Vstoupil do tvé slávy, je po tvé pravici,  
spravuje svým slovem a Duchem svoji církev 
a zve ke svému stolu také nás,  
abychom okoušeli budoucí slávu jeho království. 

Tajemství víry: 
S: Tvou smrt zvěstujeme,  
 tvé vzkříšení vyznáváme, 

na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

Podle Ježíšova příkazu, na památku jeho smrti a vzkříšení slavíme, Otče, tento hod. 
A prosíme: Sesílej svého svatého Ducha,  
ať nás uvádí do tvé pravdy,  
přivádí k jednotě s celou tvou církví 
a posiluje k ochotné službě světu, kde se má zjevit tvá sláva.  

Prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 
po všechny věky věků. 

S: Amen. 

MODLITBA PÁNĚ 

S: Otče náš... 

LÁMÁNÍ CHLEBA 

kazatel bere chléb do rukou 
Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově. 

kazatel bere kalich do rukou 
A kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na krvi Kristově. 

AGNUS DEI 

S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
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Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Amen. 

nebo (lépe) zpěv Beránku Boží 

POZVÁNÍ  

Pán praví: Pojď!  
Kdo žízní, ať přistoupí, 
a kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.  
Blahoslavení pozvaní k večeři Beránkově! 

VYSLUHOVÁNÍ 

Během vysluhování se zpívá píseň 336. 

POZDRAV POKOJE 

Kristus žije a chce být zdrojem života pro každého z nás. 
Přijímejme, co nám nabízí, a žijme spolu v pokoji. 
Pozdravme se navzájem pozdravem pokoje. 

PROPOUŠTĚNÍ 

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,  
probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy.  
Milostí jste spaseni.  
(Ef 2, 4-5) 

nebo 

Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. 
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána  
a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  
(Ř 10, 8b-11) 

nebo 

Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život.  
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.  
(J 11,25) 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 

Bože, Stvořiteli a Spasiteli všeho živého,  
vzkříšením Ježíše Krista jsi zlomil moc smrti.  
Děkujeme ti za pokrm a za nápoj tohoto stolu.  
Naplň nás duchem lásky a sjednoť nás ve víře,  
abychom žili jako svědkové vzkříšení  
a zvěstovali tvou slávu i pokoj celému světu až do té doby,  
než tvůj Syn přijde v moci a slávě.  
S: Amen. 

PÍSEŇ  

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Vzkříšený Pane, 
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do celého světa dnes zní zpráva o tom,  
že ty jsi přemohl hřích i smrt, 
žiješ a konáš své dílo záchrany. 
Proto se odvažujeme prosit za naději pro sebe, pro ostatní lidi i pro dnešní svět. 
Prosíme, ať světlo tvého vzkříšení pronikne do všech temnot  
a promění každé zoufalství a beznaděj. 
Otvírej naše oči i srdce pro potřeby lidí kolem nás. 
Probouzej v nás lásku, představivost i odvahu,  
ať činíme, co je třeba, pro ty, kteří volají o pomoc,  
i pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že nikoho nepotřebují. 
Ukazuj své církvi a v ní také nám správný směr na rozcestích,  
kde se rozhoduje o naději či zoufalství, o životě nebo smrti. 
Kde nestačí lidská pomoc,  
skláněj se ty sám do bídy a úzkosti, do lhostejnosti a prázdnoty 
i do zloby a krutosti, které nás obklopují. 
V našem světě i v každém z nás přemáhej vše, 
co se nehodí do tvého království, které jsi pro nás připravil. 
S: Amen. 

SBÍRKA 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem,  
hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 
Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 
Ale až se ukáže Kristus, váš život,  
tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 
(Ko 3,1-4) 

POŽEHNÁNÍ 

Přijměte Boží požehnání: 
Hospodin ti žehná a bude tě chránit, 
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, 
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
(Nu 6,24-26)  
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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