
„Ježíš Kristus – chléb života“
Liturgie pro ekumenickou neděli

21. září 2008

POZDRAV A UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY
P:  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

(2K 13,13)
V:  I s tebou.
Předsedající přivítá přítomné, představí zástupce církví a krátce uvede liturgii.

PÍSEŇ:  Tebe, Bože, chválíme
1. Tebe, Bože, chválíme, / tebe, Pane, velebíme, / tebe, Otce věčného / s tvory celé země 

ctíme. / Též i moci andělské / věčně chválí jméno tvé.
2. Tobě zpívá nebe chrám, / cherubové, serafíni: / Svatý, Svatý, Svatý Pán, / Bůh, jenž mocné 

divy činí. / Nebe, země, den i noc / hlásá slávu tvou a moc.
3. Tebe slaví skvělý chór / proroků i apoštolů, / mučedníků vzácný sbor, / církve hlas od tvého 

stolu, / tebe, Otce našeho, / Syna, Ducha svatého.
4. Ty jsi, Kriste, slávy král, / Syn, v němž Bůh je mezi námi. / K naší záchraně jsi vzal / lidské 

tělo v lůně Panny. / Zvítězil jsi nad smrtí, / zveš nás v nebes království.
5. Po pravici Boží dlíš / v slávě Otce nebeského. / Věříme, že přicházíš / jako soudce tvorstva 

všeho. / Pomoz služebníkům svým, / drahou krví koupeným.
6. Dej, ať uvedeni jsme / do tvé slávy ke všem svatým. / Žehnej svému dědictví, / zachraň je a 

kraluj nad ním. / Dobrořečit chceme ti, / chválit dnes i navěky.
7. Dnes a stále, Pane náš, / chraň od hříchů lidské syny, / smiluj se a dluhy smaž, / prokaž nám 

své dobrodiní. / Vždyť, kdo v tebe doufá jen, / nikdy není zahanben.

POSLÁNÍ CÍRKVE
L1: Ve světě mnoho lidí trpí bídou. Uprostřed utrpení a hladu jsme se zde shromáždili jako jedna 

církev Kristova. Křesťanky a křesťané různých denominací, různého původu, všichni 
společně vnímáme naléhavou Kristovu výzvu, abychom jako tělo Kristovo žili své poslání 
v tomto světě.

L2: Protože jsme sami zakusili a přijali Boží lásku, máme naději pro náš svět. Boží láska se nám 
dala poznat v životě, působení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

L3: V Ježíši Kristu má náš svět naději. Jako společenství věřících chceme světu tuto naději 
v Kristu zvěstovat a dosvědčovat celým svým životem.

L4: Na světě žijí miliony lidí, jejichž život se změnil při setkání s Bohem v Ježíši Kristu. Ve 
společenství církve se jejich víra a naděje upevňuje a roste.

L5: Smiřující síla evangelia Ježíše Krista mění naše mezilidské vztahy. V mnoha vesnicích a 
městech, i v celých národech. Setkání s Ježíšem Kristem obnovuje a narovnává vztahy, 
které byly pokřiveny sociálním postavením, rasou, politickými nebo ideologickými názory. 
Smiřující síla evangelia Ježíše Krista znovu nastoluje spravedlnost.

L6: Jako církev jsme spolupracovníci Boží. Bůh nás povolal, abychom vedli lidi k následování 
Ježíše Krista a měnili tím svět na osobní i společenské rovině.

L7: Sbory, farnosti, jednotlivé denominace, to vše jsou místa křesťanského společenství, která 
zvou lidi ke vztahu s Bohem; místa společenství s Kristem. V církvi lidé zakoušejí proměnu 
svých životů a jsou vysíláni, aby zvěstovali Boží vykoupení v Ježíši Kristu. Duch svatý je 
vysílá, aby konali spravedlnost a zvali jiné lidi k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem a ke 
společenství věřících.

L8: Jako církev v moci a síle Božího Ducha, spolu s Kristem poskytujeme potravu na utišení 
tělesného i duchovního hladu a proměňujeme tak podobu této země.

V: Boží Duch je mezi námi při díle!

PÍSEŇ:  Otče náš, milý Pane
1. Otče náš, milý Pane, /dej nám Ducha svatého, /prosíme, ať se stane /pro Krista, Syna 

tvého: /Ať nás učí božského /zákona pravdu znáti, /proroctví falešného /pilně se vystříhati.
2. Kriste, jenž jsi svým věrným /seslal Ducha svatého, /před věky vyvoleným, /od Otce 

nebeského, /račiž nám této chvíle /téhož Ducha seslati, /abychom mohli tebe /správně 
v slovu poznati.



3. Ó milý Duchu svatý, /rač naším hostem býti, /jenž jsi v darech bohatý, /nemeškej k nám 
přijíti. /Spravuj jazyk k mluvení, /dej pravé naučení, /nachyl uši k slyšení, /zapal srdce 
k věření.

MODLITBA
P: Nebeský Otče,

skrze svého Ducha nás učiň jedno s Kristem, jedno navzájem a jedno ve službě světu, 
dokud Kristus nepřijde a my se nebudeme účastnit jeho nebeské hostiny.
Skrze svého Syna, Ježíše Krista, v Duchu svatém, buď Tobě, nebeský Otče, sláva a čest 
nyní i navěky. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
V: Věřím v Boha,

Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
Věřím 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.

POZDRAVENÍ POKOJE
P: Na znamení naší jednoty v Kristu a společné služby světu pozdravme se navzájem 

pozdravením pokoje.
Pozdravení pokoje si přejí navzájem účastnící shromáždění se slovy: „Pokoj tobě!“ nebo „Pokoj 
Kristův ať je s tebou!“

1. STAROZÁKONNÍ ČTENÍ:  (Dt 8,1-14)
Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili 
zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě 
Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém 
srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával 
jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije 
pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch čtyřicet let tvůj šat 
na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, 
vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého 
Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do 
země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do 
země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje a 
medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, 
jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit 
Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys nezapomněl na 
Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. 
Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš 
mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže 
bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.



2. EVANGELIJNÍ ČTENÍ:  (J 6:28-40)
Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, 
který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal." Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je 
viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Dal jim jíst chléb 
z nebe'." Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb 
z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 
Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke 
mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste 
mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho 
nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který 
mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 
Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej 
vzkřísím v poslední den."

KÁZÁNÍ

PÍSEŇ:  Zavítej k nám Duchu svatý
1. Zavítej k nám, Duchu svatý, /s Otcem, Synem též podstaty, /a rozlej se v srdcích našich /

v darech spasení nejdražších.
2. Ať obraz Otcův nesouce, /v Krista vkořeněni jsouce, /tak po lopotě vezdejší /vezmem v nebi 

život lepší.
3. Dejž to z milosti Otcovy, /z plné zásluhy Kristovy, /štědrý dárce, Duchu svatý, /Bože nedílné 

podstaty.

POSLÁNÍ CÍRKVE
L1: V době, v níž žijeme, trpí velmi mnoho lidí hladem. Hladem po chlebu a také hladem po 

chlebu života. My jsme chléb života již okusili. Pokud se o tento pokrm dělíme s ostatními, 
sytíme hladové.

L2: Ježíš Kristus, Kníže pokoje, dárce naděje – On nás vede cestou života. Na této cestě ničivé 
sily zla nemohou zvítězit.

L3: Tajemství naplnění našeho poslání je v tom, abychom sami sobě zemřeli a narodili se 
novému životu.

L4: Nemůžeme si jít svou vlastní cestou. Misijní poslání církve znamená cele se vydat.
L5: Cesta života, cesta od smrti k životu, skrze Ježíše Krista – to je Boží dar. Nám i světu.
V: Nyní je čas být církví Ježíše Krista.
P:  Je třeba, abychom společně s ostatními křesťany vyšli do koutů, vstoupili do trhlin, vyšli na 

hlavní ulice i na polní cesty, na pahorky i do údolí a zvali lidi k naději. Nečiňme zlo, čiňme 
dobro a zůstávejme v lásce s Bohem.

V: Amen.

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
P: V jednotě Ducha svatého modleme se k našemu nebeskému Otci:
Jednotlivé prosby přinášejí představitelé shromážděných církví (liturgové nebo jiní zástupci). 
Témata přímluvných modliteb by měla korespondovat s kázáním a hlavním tématem bohoslužby. 
Celé shromáždění se k jednotlivým prosbám připojuje slovy:
Prosíme tě, vyslyš nás nebo Pane, smiluj se, nebo zpěvem Kyrie eleison (Taizé).
Možná témata přímluvných modliteb:

- za církev; za jednotu církve napříč denominačnímu rozdělení;
- za naplňování poslání, které Ježíš Kristus církvi svěřil; za církev autentickou ve svém 

svědectví světu; za prolomení nedůvěry vůči církvi;
- za společnost; za prosazování křesťanských hodnot ve společnosti;
- za nasycení duchovního i tělesného hladu; … 

MODLITBA PÁNĚ
V: Otče náš, jenž jsi na 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.

ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ



P: 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. (Nu 6,24-26)

P: Pokoj Kristův buď s vámi! 
V: I s tebou!

PÍSEŇ 
Jezu Kriste, štědrý kněže

1. Jezu Kriste, štědrý kněže, s Otcem, Duchem jeden Bože, tvoje štědrost naše zboží. 
Kyrieleison.

2. Ty jsi nyní zde před námi; / pro své muky, svaté rány / smiluj se, Tvůrce, nad námi. / 
Kyrieleison.

3. Ty jsi prolil svou krev pro nás, / z věčné smrti vykoupil nás, / odpustiž nám naše viny. / 
Kyrieleison.

4. Andělé jdou zpívajíce, / Tvůrci v slávě klekajíce, / chválu jemu vzdávajíce. / Kyrieleison.
5. Volej každý k Hospodinu, / ať odpustí naši vinu / a dá nám v ráji odměnu. / Kyrieleison.
6. Otče, Synu, Duchu svatý, / nedej našim duším ztráty, / naplň námi kůr nebeský. / 

Kyrieleison.
7. Půjdem, půjdem, Bůh před námi, / bychom byli Tvůrci známi, / ať se smiluje nad námi. / 

Kyrieleison.

Agenda:
P   – předsedající, zpravidla kazatel, farář hostitelské církve
L 1, L2  – liturgové, zástupci z různých církví
V   – všichni, celé shromáždění

Písně:
Tebe, Bože, chválíme (Zpěvník ECM, str.9; Kancionál ŘKC, str. 547;)
Otče náš, milý Pane (Zpěvník ECM, str. 143; Mešní zpěvy ŘKC, str. 177)
Zavítej k nám Duchu svatý (Zpěvník ECM, str. 150; Mešní zpěvy ŘKC, str. 184)
Jezu Kriste, štědrý kněže (Zpěvník ECM, str. 190; Kancionál ŘKC, str. 413)

Liturgii připravila liturgická komise Evangelické církve metodistické v ČR s použitím úryvků z 
„Poselství biskupů“ při Generální konferenci světové ECM konané v dubnu 2008 v Texasu, USA.


