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Vršovice 9.4.2009
Pozdrav: Milé  sestry  a  milí  bratři,  milí  přátelé,  vítám  vás  na 
našich  společných  bohoslužbách  na  Zelený  čtvrtek  a  zdravím  vás 
apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží 
a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.                  Amen.
Píseň: 331 sl.1  
Introit: Naše pomoc a náš začátek je ve jménu Panovníka Hospodina, 
který  učinil  nebe  a  zemi,  který  je  věrný  ve  svém  věčném 
milosrdenství a dílo svých rukou neopouští.       (Ž 124,8; Ž 138,8)
Píseň: 613 Oči všech se upírají
Modlitba: Pane Bože, přicházíme, protože jsme uslyšeli Tvé pozvání. 
Přicházíme na začátku Velikonoc, abychom si připomněli, co jsi pro 
nás všechno udělal. Přicházíme a přinášíme s sebou všechnu bolest, 
která v nás je, všechny sny o lepším světě, o lepších vztazích mezi 
lidmi. 
Děkujeme, že před námi znovu otvíráš biblická svědectví o tom, že 
jsi přišel za člověkem. Ne pro naši zbožnost, ne proto, že bys u nás 
objevil výjimečné schopnosti, které bys mohl použít ve svém plánu 
spasení. Děkujeme, že jsi přišel a přicházíš s pozváním, protože nás 
máš rád a záleží Ti na nás.
Děkujeme Ti, že se o tom smíme ujistit kolem Tvého stolu, že tu 
společně  smíme  nabrat  síly,  posilnit  víru  v  platnost  evangelia, 
dobré zprávy pro celé stvoření. Děkujeme a prosíme, abys tu byl s 
námi tak, jako kdysi dávno s učedníky v Ježíši Kristu kolem stolu 
při hodu beránka. 
Prosíme,  ať  se  naše  vděčnost  a  radost  z  Tvé  milosti  stane 
povzbuzením a pozváním všem lidem.
                                                               Amen.

Píseň: Ž25 sl.1-3 K tobě duši pozdvihuji
1.čtení: Gn 2,18-24 Míša Otterová

Píseň: 500 sl.1-4 Já chtěl bych, Bože můj
2. čtení: Rt 1,11-14 Daniela Vizinová

Píseň: 500 sl.5-6 Já chtěl bych, Bože můj
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3. čtení: Mk 1,16-20 Lucka Kutová
Píseň: 691 Tak málo přímých cest
4. čtení: Mk 8,1-10 Lenka Vokatá

Píseň: 326 sl.1.4-5 Jezu Kriste, Tobě díky
5. čtení: Mk 14,22-25
Vyznání vin: Jsme tu společně, společně jsme naslouchali svědectví o 
Boží otevřenosti člověku. O jeho nabídce života pro každého, kdo je 
ochoten  naslouchat.  Slyšeli  jsme  svědectví  o  tom,  jak  tato  Boží 
nabídka  oslovuje  základní  touhu  člověka,  který  touží  po  novém 
životě, uzdraveném životě v Boží milosti. 
I my po něm toužíme. Chceme odmítnout hřích, zlo, v nás i kolem nás. 
Odmítnout všechno to, co nás odvádí od Boží milosti v Ježíši Kristu. 
Proto i my voláme a vyznáváme všechny své viny, všechen svůj hřích. 

Bože, náš Otče,
ty jsi nám ukázal ve svém Synu cestu života.
Vyznáváme,
jak těžko se od něj učíme
a jak neochotně jej následujeme.
Zavolal jsi nás
a my jsme tě neposlouchali.
Podal jsi nám ruku
a my jsme před ní couvli.
Mnoho jsme přijali a málo jsme děkovali.
Nejsme hodni tvé lásky.

Smiluj se nad námi a pomoz nám, Pane.

Odpusť nám,
že jsme promarnili čas
a zneužili své obdarování.
Odpusť nám,
že jsme si sami omlouvali, co jsme zanedbali
a za co jsme odmítli nést odpovědnost.
Odpusť nám,
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že jsme dali druhým tak málo pocítit tvou lásku.

Smiluj se nad námi a pomoz nám, Pane.

Odejmi od nás, Pane, náš hřích,
abychom tuto bohoslužbu slavili s ryzím srdcem
a chválili tě čistými rty.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Absoluce:
Bůh všeho milosrdenství a útěchy
odpouští tvé hříchy.
Ať tě posiluje ve všem dobrém
a přivede tě do věčného života.
Amen.

Vyznání víry: Chceme nyní společně vyznat víru, kterou jsme přijali 
společně s celým Božím lidem jako dar:
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,  v  svatou  církev  obecnou,  svatých  obcování,  hříchů 
odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. 

                    Amen.

Přijímejme  nyní  společně  dar,  který  v Kristu  dostáváme  od  našeho 
Pána. Dostáváme jej jako boží lid, který Bůh usmířil sám se sebou a 
dává mu dar nového života.
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Modlitba: Děkujeme,  Pane,  že  jsi  nás  nasytil  u  svého  stolu. 
Děkujeme, že smíme z tohoto pokrmu a ze společenství s Tebou čerpat 
sílu a naději do dalších dnů, které smíme z Tvé ruky přijímat. Amen.

Píseň: 509 Předivný Pán Bůh v skutcích svých

Přímluvná modlitba: Tomáš Vokatý
Ohlášky:
Poslání: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on 
si  zamiloval  nás  a  poslal  svého  Syna  jako  oběť  smíření  za  naše 
hříchy.                                                 1 Janův 4:10 

Požehnání: Milost  našeho  Pána  Ježíše  Krista  a  láska  Boží  a 
přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen.  2K 13,13

Píseň: 545A sl.1-3 Otče náš všemohoucí


