Ekumenické shromáždění v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech, 21. 1. 2010

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 2010
ŘÍČANY
I. Vstupní část
1. Zpěv písně Laudates omnes gentes
2. Timotej: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého... Přivítání a představení bratří Vladimíra a
Daniele a zástupců společenství církví, bratří a sester, hostů
3. Timotej: Vstupní modlitba
Vzkříšený Kriste,
na cestě do Emaus ses přidružil k učedníkům.
Buď i po našem boku na cestě víry,
na všech životních cestách i při setkáních s druhými.
Dej, abychom se do nich uměli vcítit,
přijímali je a naslouchali jejich životním příběhům.
Rozněť v nás touhu hlásat tvé slovo –
kéž nás osvítí a zapálí naše srdce, abychom mu vydávali svědectví.
Tvůj svatý Duch kéž nás učí vykládat Písma
a otevírá naše oči, abychom tě poznávali.
Daruj nám též odvahu stát se zranitelnými,
ať tě naši bratři a sestry poznávají v nás
a my abychom tě poznávali v nich.
Amen.
II. Bohoslužba slova
4.

Vladimír: Čtení textu ze Staré smlouvy, z 1. Samuelovy 3, 1-10

5.

Člen některého společenství: Čtení nebo zpěv Žalmu 23

6.

Timotej: Čtení textu z Nové smlouvy, ze Skutků apoštolských 8, 26-40

7.

Daniel: Čtení textu z Evangelia, z Lukášova evangelia, 24, 13-32

8.

Daniel: Kázání na text Lukášova evangelia, 24, 16

9.

Zpěv písně Ubi caritas...

10. Vladimír: Uvedení společného Vyznání víry Nicejsko-cařihradského (text v kopiích
rozdán do lavic)
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III. Přímluvy a svědectví
11. Daniel: Uvedení přímluv – Pán Ježíš nás naučil svou modlitbu v níž je obsaženo vše a přesto
je dobré jako učedníci, Marta či Marie a další svědkové prosit jmenovitě. Potřebuje někdo prosit či
se chce sdělit s něčím, co mu leží na srdci?
….na závěr Daniel poděkuje a vyzve: Přimlouvejme se tedy společně:
a) Timotej: Bože Stvořiteli a Spasiteli, chválíme tě za všechna naše společenství, která chtějí
slovem i skutkem vyznat svou víru ve zmrtvýchvstalého Krista, který dává život.
Dej, ať pokračujeme v ekumenickém úsilí a sjednocujeme se tak při díkůvzdání za dar
stvoření i při společných činech na obranu života.
Kyrie eleison (nebo jiná vhodná odpověď)
b) Vladimír: Bože, který ses nám dal poznat v našem příběhu; vzdáváme ti díky za to, že jsi s
námi a že nám tvůj Syn zjevil tvou lásku a slávu.
Veď kroky všech, kdo vydávají svědectví evangeliu a usilují o dokonalou jednotu, když
pozorně a trpělivě vnímají lidskou kulturu a dějiny.
Kyrie eleison
c) Daniel: Bože, ty nás nikdy neopouštíš; vzdáváme ti díky za zkušenost, kterou se
zmrtvýchvstalým Kristem učinili dva učedníci putující do Emaus.
Dej, abychom Kristovu přítomnost zakoušeli na své cestě i my. Zapal naše srdce a otevři
rozum, abychom v síle jeho zmrtvýchvstání svědčili o tvé přítomnosti.
Kyrie eleison
d) Timotej: Bože, od tebe pochází všechny dobré dary; vzdáváme ti díky za to, že již od
počátku věků, z pokolení do pokolení neustále probouzíš zástupy svědků, kteří předávají
apoštolskou víru
Prosíme tě, abychom zůstali věrni víře, která nám byla svěřena, a společně hledali nové
způsoby hlásání evangelia.
Kyrie eleison
e) Vladimír: Slitovný Bože, vzdáváme ti díky za to, že jsi křížem svého Syna smířil se sebou
svět.
Posiluj naši víru, abychom my sami i každé naše církevní společenství dokázali jednat podle
Kristova příkladu a s účinnou pomocí byli nablízku lidem v jejich životech, utrpení i smrti.
Kyrie eleison
f) Daniel: Bože, vkládáme do tebe svou naději a chválíme tě pro Ježíšův slib: „Hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Ty vidíš všechny pochyby, které na cestě k jednotě křesťanů svazují naše srdce. Dej nám
odvahu, abychom společně odhodili všechny obavy, a osviť nás, abychom v roce 2010 s
novou důvěrou vykročili po stezce směrem k naplnění tvé vůle.
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12.

Timotej: Uvedení Modlitby Páně a samotná modlitba (i s doxologií v závěru)
IV. Pozdravení pokoje, slovo poslání a požehnání

13. Vladimír: Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k
jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem a Duchem svatým na věky věků.
Všichni odpovídají: Amen.
14.

Timotej: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Všichni odpovídají: I s tebou.
Timotej: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

15.

Modlitba odevzdání se
Vladimír : Modleme se....

Přiveď nás z míst, kde se nacházíme, tam, kde nás chceš mít,
učiň z nás nejen pouhé strážce našich tradic,
ale živá znamení tvého přicházejícího království.
Rozněť v nás vášnivou touhu po spravedlnosti a pokoji mezi všemi lidmi,
naplň nás vírou, nadějí a láskou, které tvoří jádro evangelia,
a mocí Ducha svatého dej, ať jsme jedno,
aby svět uvěřil, že tvé jméno může být i v našem národě uctíváno,
aby se církev stávala tvým tělem, které může účinně působit.
Chceme tě milovat, sloužit ti
a následovat tě jako poutníci a ne jako cizinci.
16.

Požehnání a vyslání

Timotej: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s
vámi se všemi.
Všichni odpovídají: I s tebou.
Timotej: Vzkříšený Kristus nám dnes říká: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Slyšeli jsme radostnou zvěst o Kristově zmrtvýchvstání: „My jsme toho svědky.“ Jděme tedy v
pokoji Kristově. Aleluja!
Všichni odpovídají: Bohu díky.
17.

Zpěv písně Každý den Pán mi sílu dává
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