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“Jeden Otec - jedna rodina” animovaná liturgie
Píseň

Úvod
Vstupní modlitba
Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy;
pošli dělníky na svou žeň, aby hlásali evangelium všemu tvorstvu,
a dej, ať tvůj lid, shromážděný slovem života a posilovaný svátostnou
milostí,
bezpečně kráčí cestou spásy.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Bohoslužba Slova
První čtení - Ex 3,7-17
Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Hospodin dále řekl: Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem
také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a
vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta." Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já,
abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Odpověděl: "Já budu s
tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta,
budete sloužit Bohu na této hoře." Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu
k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však
zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?" Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM,
KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."
Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám
Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« To
je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
Jdi, shromažď izraelské starší a pověz jim: »Ukázal se mi Hospodin, Bůh
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vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl: Rozhodl jsem se vás
navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají, a prohlásil jsem: Vyvedu vás
z egyptského ujařmení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,
Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.«
Slyšeli jsme Slovo Boží

Žalm
Žl 23(22),1-3a.3b-4.5.6 Odp.: 1
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích
pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou
duši.
Odp.
Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou
rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má
útěcha.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má
číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v
Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.

Druhé čtení - 1 Kor 2, 1-5
Aby se vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
Čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům.
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží
tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že
mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se
neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem
a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci
Boží.
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Slyšeli jsme Slovo Boží

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst. Aleluja.
Píseň

Evangelium - Lk 6,27-36
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
„Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm,
kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo
vás pomlouvají. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou a tomu,
kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo tě prosí, dej a od
toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak
chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to
zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm,
kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.
Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I
hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své
nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy
bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i
k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Slyšeli jsme Slovo Boží

Po kázání
Je vhodné, aby kázání bylo zároveň výzvou být učedníky - misionáři Božího
milosrdenství. Je možné to uvést těmito nebo podobnými slovy:
Milí bratři a sestry.
Pán nás zve, abychom milovali každého bez rozdílu, neboť jsme dětmi
Jednoho Otce a členové jedné rodiny. Bůh se stará o každého z nás a
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projevuje nám své milosrdenství. Zároveň nás vyzývá, abychom se stali
jeho učedníky - misionáři a svědčili o něm. Pokud přijímáte tuto výzvu,
vyjádřete svůj souhlas, zřekněte se zla, vyznejte svoji víru, vzývejte spolu s
námi Ducha sv. a přijměte vyslání k službě.
Kněz: Zříkáte se ducha zla?
Všichni: Ano.
Kněz: I všeho, co působí?
Všichni: Ano.
Kněz: I všeho, čím se pyšní?
Všichni: Ano.
Potom kněz pokračuje:
Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Všichni: Věřím.
Kněz: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se
narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na
pravici Otcově?
Všichni: Věřím.
Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Všichni: Věřím.

Žehnací modlitba
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
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Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať jsme pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, abychom také my tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, s kým se setkáme,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
abychom s obnoveným nadšením
přinášeli radostnou zvěst chudým,
vyhlásili svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátili zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
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Vyslání
Jsi dobrým a milovaným dítětem, se kterým Ježíš počítá a vysílá tě, aby jsi
svědčil a zval každého člověka do společenství Otce i Syna i Ducha svatého.
Přijmi a uskutečni tento úkol ve jménu + Otce i Syna i Ducha sv. Amen
Zde je vhodná píseň pro osobní prožití dané chvíle.

Prosby
Bůh si přeje, aby prostřednictvím všech věřících duch evangelia pronikal do
života celé lidské společnosti. Proto prosme Pána o misijního ducha církve a
o to, abychom byli svědky jeho milosrdenství.
● Ježíši, Světlo národů, učiň Církev svým věrným odleskem, aby lidem
všech končin země donesla zvěst o tvé spáse.
● Kéž i náš národ, který tě po staletí vyznával, znovu pozná tvou
spravedlnost a navrátí se k tobě.
● Očisť pokřtěné od duchovního malomocenství, zejména pýchy,
povrchnosti víry a dvojakosti života.
● Mír, bezpečí a blahobyt popřej obyvatelům zemí kde se válčí a všem
tamějším křesťanským církvím.
● Žehnej institucím a jednotlivcům ujímacím se cizinců, běženců,
přistěhovalců a jinověrců.
● Vážně a dlouhodobě nemocným dej pocítit účinky své uzdravující
lásky.
● Pomáhej naší farní rodině, ať se neuzavíráme do sebe, nýbrž jsme
otevřeni pro každého, kdo hledá tebe a společenství lásky.
● Zemřelí kéž jsou pro tvé milosrdenství zachráněni, dojdou věčného
života a slávy v tobě.
Bože, tvou vůlí je, aby všichni lidé došli k poznání pravdy a byli spaseni. To
se stalo i misijním úkolem církve. Dej, prosíme, aby církev mohla stále
uplatňovat toto poslání a skutečně hlásala evangelium všem národům a
svědčila o Božím milosrdenství. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
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Bohoslužba oběti
Přinášení darů s prosbami
● Otevřená Bible je symbolem otevřenosti našeho srdce a naslouchání.
Dej Pane, abychom byli otevřeni a všímali si potřeb našich bratří a
sester.
● Svíčka je symbolem světla. Dej Pane, abys mohl skrze nás osvěcovat
životní cestu všem, se kterými se setkáme a kterým budeme svědčit o
tvém milosrdenství.
● Pecen chleba je symbolem hojnosti. Mnoho našich bratří a sester trpí
nebo dokonce umírá hladem. Dej Pane, ať i tito lidé nacházejí svůj
denní chléb a ať nás tyto dary vedou k pomoci potřebným.
● Voda a čerstvé ovoce jsou pro nás samozřejmostí na našich stolech.
Víme, že pro mnoho našich bratří a sester je čistá voda jen vysněným
přáním. Dej Pane každému to, co potřebuje a nám dej srdce ochotné
pomoci.
● Učební pomůcky jsou symbolem touhy po vzdělání a zlepšení
životních podmínek. Žijeme v části světa, kde je vzdělání zcela
zdarma. Pomoz, Pane národům, ve kterých mladí lidé a jejich rodiny
musí tvrdě pracovat, aby si mohli zajistit vzdělání.
● Chléb a víno – dary, které budou proměněny v Kristovo Tělo a Krev.
Dej Pane, aby pro každého z nás byly posilou, prožitkem Boží blízkosti
a pobídkou svědčit o tom, co jsme viděli a slyšeli.
Píseň

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary, které klademe na oltář,
a dej, ať oběť,která je projevem nesmírné lásky tvého Syna,
skrze službu tvé církve přináší spásu všem lidem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Preface a Eucharistická modlitba
vhodná k misijní neděli
Ježíš - znamení Otcovy lásky
Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a
řekne:
Pán s vámi.
Lid mu odpoví:
I s tebou.
Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:
Vzhůru srdce.
Lid:
Máme je u Pána.
Kněz s rozepjatýma rukama dodá:
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Lid:
Je to důstojné a spravedlivé.
Potom kněz s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci:
Svatý a milosrdný Otče,
vzdáváme ti dík a chválu.
Tys nám poslal svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
On se stal naším Vykupitelem,
přítelem a bratrem.
Ukázal svou lásku k malým a chudým,
k nemocným a hříšným
a nebyl lhostejný k žádné lidské nouzi.
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Jeho život a jeho poselství nás učí,
že ty jsi náš Otec
a s láskou se ujímáš svých dětí.
Proto tě chválíme a oslavujeme,
vyznáváme tvou dobrotu a věrnost
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:
Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:
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.
Kněz s rozepjatýma rukama říká:
Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na
jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a
shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do
Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:
Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí
dary chleba a vína,
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:
aby se nám staly tělem a † krví
sepne ruce.
našeho Pána, Ježíše Krista.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně,
jak to vyžaduje jejich povaha.
Neboť on poslední noc před svým utrpením
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:
vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým
učedníkům a řekl:
trochu se skloní
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VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA
VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:
Po večeři
vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům
a řekl:
trochu se skloní
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE
PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE
SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím
ho pozdraví. Potom řekne:
Tajemství víry
A lid pokračuje zvoláním:
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:
Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou
smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa.
Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:
Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi
ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici.
Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před
tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své
církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a
prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám
Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.
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1. Upevni svou církev ve víře a lásce v jednotě s naším papežem N.,
naším biskupem N., se všemi biskupy, kněžími a jáhny a s celým svým
vyvoleným lidem. Vdechni nám slovo útěchy pro ty, kteří jsou
osamocení a opuštění. Nauč nás účinně jim pomáhat a dej, ať jsme
podle příkladu tvého Syna pohotoví k službě všem lidem. Bože, učiň
svou církev živým svědectvím pravdy a svobody, pokoje a
spravedlnosti, aby se stala znamením nové naděje pro lidstvo.
2. Pamatuj na naše bratry a sestry (N., N.), kteří zesnuli v Kristově
pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby
se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost
života.
3. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova,
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a
mučedníky, (se svatým N.) a se všemi svatými budeme navěky chválit
a oslavovat
sepne ruce
skrze tvého Syna, Ježíše Krista.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče
všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Lid zvolá:
Amen.

Přijímání
Mešní řád přijímání viz. Misál

Modlitba po přijímání
Bože, děkujeme ti za pokrm, kterým neustále živíš a posiluješ svou církev,
a prosíme tě: nauč nás odpovídat na projevy tvé lásky,
abychom se stali pro lidskou společnost oživujícím kvasem
a pomáhali svým bratřím a sestrám dosáhnout spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

