LITURGIE – pro menší společenství
(upraveno)
Píseň (vstupní zpěv)
Milost našeho Pána Ježíše Krista (+) a láska Otcova i
společenství Ducha svatého ať je s vámi se všemi.
I s tebou.
Doznání hříchů
Předsedající uvede doznání hříchů vlastními slovy.
Následuje chvíle ticha ke zpytování svědomí. Doznání se
může dít různými slovy. Např.: Pane Ježíši, přišel jsi pozvat
hříšníky k hostině Božího království, smiluj se nad námi. Kyrie, eleison! (Pane, smiluj se!)
Neodsoudil jsi nás, ale nechal ses odsoudit místo nás,
smiluj se nad námi. - Christe, eleison! (Kriste, smiluj se!)
Vzal jsi na sebe všechen hřích, daruj nám upřímné pokání.
-Kyrie, eleison! (Pane, smiluj se!)
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi.
Vysvoboď nás ze zajetí hříchu, ať tě můžeme následovat
v novosti života. - Amen.
Píseň
BOHOSLUŽBA SLOVA
Vstupní modlitba (kolekta před čtením). Předsedající nebo
lektor vyzve k modlitbě a po chvíli ticha se modlí např.:
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. Amen.

Následuje 1. případně i 2. čtení z Písma. Mezi nimi může
být zpíván nebo recitován žalm.
Zpěv Aleluja! (Kromě doby postní)
Předsedající nebo jáhen čte evangelium: Čtení svatého
evangelia podle ......
Kázání
Vyznání víry- zpravidla o nedělích a svátcích.
Modlitby věřících
Předsedající zahájí modlitby věřících. Věřící předkládají
své prosby, díky a chvály. Na jednotlivé modlitby podle
jejich charakteru shromáždění odpovídá např. „Pane,
smiluj se!“ „Děkujeme ti, Pane!“ případně „Chválíme tě,
Pane!“ Předsedající modlitby věřících uzavře.
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
Píseň při přípravě darů
Pán s vámi. - I s tebou.
Vzhůru srdce! - Zvedněme k Hospodinu!
Děkujme Hospodinu, našemu Bohu!
Je to důstojné a správné!
Předsedající se modlí prefaci.
Následuje chvalozpěv (Sanctus):
Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosanna na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna na výsostech.
Tento chvalozpěv možno také zpívat na vhodný nápěv.

Eucharistická modlitba
Předsedající se modlí jménem shromáždění eucharistickou
modlitbu. Po slovech ustanovení může být vložen zpěv
vyjadřující smysl večeře Páně (tzv. tajemství víry).
Shromáždění potvrzuje eucharistickou modlitbu zvoláním :
Amen.
Příjímání (communio)
Předsedající uvede vhodnými slovy Modlitbu Páně. Např.
Modleme se společně, jak svou církev naučil náš Pán: 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.
Pozdrav pokoje
Předsedající uvede pozdravení pokoje vlastními slovy.
Modlitba před přijímáním
Pane Ježíši Kriste, přijmi nás u svého stolu, jako jsi
přijímal celníky a hříšníky. Odpusť nám a očisti nás. Ať
nám toto stolování s tebou není k odsouzení, ale ať se nám
stane lékem, který nás posílí a uchová k životu věčnému.
Amen.
Lámání chleba.
Může být zařazen zpěv k lámání chleba. A po něm: Chléb,
který lámeme, je naší účastí na těle Kristově.
Kalich požehnání, za nějž děkujeme, je naší účastí na krvi
Kristově.

Přijímání
Účastníci si podávají večeři Páně navzájem. Po přijímání
obec vyznává: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás
Kristus! Amen.
Píseň nebo chvíle ticha
Modlitba po přijímání (postcommunio)
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. Amen.
Požehnání
Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn (+) i Duch svatý.
Amen.
(nebo slovy Áronského požehnání či podle doby
liturgického roku a příležitosti).
Jděte ve jménu Páně! Bohu díky!
Oznámení
Závěrečná píseň

