
ŘÁD EKUMENICKÉHO BOHOSLUŽEBNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
24.ledna 2011 Kostel ČCE, Korunní 60, Praha 2 Vinohrady

P: předsedající
V: všichni
L: lektor

Zahájení a moderace celé bohoslužebné slavnosti - Dušan Hejbal, biskup 
Starokatolické církve, 2.místopředseda ERC

Zpěv při příchodu - píseň 161 - Evangelický zpěvník (příchozí dostanou na místě)

Úvodní dialog - Dušan Hejbal

P: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. 

V: Amen!

P: Od všech jeruzalémských křesťanů věřícím shromážděným v Bohu Otci a v Pánu Ježíši 
Kristu: Milost vám a pokoj (1 Te, 1, 1)

V: Bohu díky!

Přivítání - Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské, 1.místopředseda ERC a 
Dominik Duka, pražský arcibiskup, předseda České biskupské konference

P: Slitovný a milující Bože, stvořil jsi nás podle své podoby.

V: Chválíme tě a děkujeme ti.

P: Scházíme se v tvém jménu a chceme tě prosit, abys obnovil jednotu všech, kdo 
vyznávají tvého Syna, Ježíše Krista jako Pána a Spasitele celého lidstva. 

V: Vyslyš nás, Bože a smiluj se nad námi.

P: Pomáhej nám v našich slabostech a posiluj nás svým svatým Duchem.

V: Sešli svého Ducha a sjednoť nás.

P: Modleme se k Pánu:

V: Kyrie, Kyrie eleison.

L (patriarcha CČSH Tomáš Butta): Nejmilostivější Bože, skrze své proroky jsi oznámil, 
že Jeruzalém se stanedomovem a matkou pro mnohé národy. Vyslyš naše prosby za to, 
aby se toto město tvého navštívení stalo pro všechny lidi místem, kde budou s Tebou 
přebývat a navzájem se setkávat v pokoji. Pána prosme:

V: Kyrie, Kyrie eleison.



L (biskup ŘKC Vojtěch Cikrle): Milosrdný Bože, kéž tvůj životodárný Duch pohne se 
všemi lidskými srdci. Kéž zmizí překážky, které nás rozdělují, a rozplyne se nedůvěra a 
nenávist, aby byl tvůj lid uzdraven ze všech rozdělení a mohl žít ve spravedlnosti a pokoji. 
Pána prosme:

V: Kyrie, Kyrie eleison.

L (biskup AC Martin Moldan): Milující Bože, vyslyš naše modlitby za své svaté město, 
Jeruzalém. Ukonči jeho utrpení a sjednoť je. Učiň z něj opět svůj domov, město pokoje a 
světlo všech národů. Dej, ať mezi všemi jeho obyvateli vládne harmonie. Pána prosme:

V: Kyrie, Kyrie eleison. 

L (biskup ŘKC Jiří Paďour): Otevři náš sluch a naše srdce svému slovu a pomoz nám, 
abychom je věrně žili ve všem, co konáme a říkáme, ke slávě tvého jména a pro šíření 
tvého království, ó Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý. 

V: Amen!

Zpěv: Píseň 636 - Evangelický zpěvník

Bohoslužba slova - úvod Ester Čašková, farářka hostitelského kostela ČCE na 
Vinohradech

P: Pozorně naslouchejme slovům moudrosti.

Starozákonní čtení (čte Ester Čašková): Gn 33, 1-4 nebo Iz 58, 6-10

Žalm: Ž 96, 1-13:
L: verše 1, 2 a 3 - čte zástupce ECAV
L: verše 4, 5 a 6 - čte zástupce SCEAV
L: verše 7, 8 a 9 - čte Petr Procházka, superintendent ECM
L: verše 10, 11 a 12a - čte Milan Kern, předseda VV BJB
L: verše 12b a 13 - čte Jan Klas, biskup JB

Novozákonní čtení: Sk 2, 42 - 47 - čte zástupce Pravoslavné církve

Evangelium: Mt 5, 21-26 - čte arcibiskup Dominik Duka

Homilie/Kázání - arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka

Chvíle ticha

Modlitba pokání a pokoje - Mikuláš Pavlík, předseda Unie CASD

P: Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že věřící vytrvale naslouchali učení apoštolů a byli spolu,
vyznáváme, že jsme nedokázali setrvat ve věrnosti a společenství. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

L (modlí se některý z biskupů ŘKC): 



Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že se všech zmocnila bázeň a viděli mnoho zázraků a znamení, 
vyznáváme, že jsme ve svém středu nedokázali nacházet slávu tvého díla. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

L (modlí se patriarcha CČSH T. Butta): 
Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědmím, že všichni, kteří uvěřili, měli všechno společné a pomáhali potřebným, 
vyznáváme, že lpíme na majetku na úko chudých. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

L (modlí se některý z biskupů ŘKC): 
Spolu s jeruzalémskými církvemi se modleme k Pánu.
S vědomím, že věřící, trávili mnoho času na modlitbách
a po domech lámali chléb s radostí a upřímným srdcem,
vyznáváme, že nám schází láska a štědrost. Pána prosme:

V: Pane, smiluj se.

Alternativně budu přidány modlitby vztažné k aktuálním událostem (záplavy v Austrálii, 
situace koptských křesťanů atd.)

Příslib Božího odpuštění - biskup Dušan Hejbal

P: Tak je psáno u proroka Joéla: “Stane se v posledních dnech, je výrok Hospodinův, že 
vyleji svého ducha na každé tělo, a každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.” 
Čekáme na příchod Páně s jistotou, že v Kristu můžeme dojít odpuštění, obnovy a nového 
sjednocení. 

Pozdravení pokoje - arcibiskup Dominik Duka

P: Kristus je náš pokoj. Usmířil nás s Bohem v jednom těle na kříži. V jeho jménu se 
setkáváme a máme účast na jeho pokoji. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. 

V: I s Tebou.

Vyznání víry (apoštolské)

Zpěv: píseň 699 - Evangelický zpěvník

4.) Litanie za jednotu křesťanů - litanie přednášejí střídavě muži a ženy (zástupci 
církví), lid odpovídá

P: V Kristu je svět usmířen s Bohem a toto poselství o smíření nám Bůh svěřil. 
Jako vyslanci Kristova smírného díla prosme Boha:

P: Když se navzdory svým odlišným tradicím modlíme společně,

V: Bože svatý, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení.



P: Když navzdory rozdílům v jazyce nebo kultuře čteme společně Bibli,

V: Bože zjevující se, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení. 

P: Když posilujeme přátelské vztahy mezi židy, křesťany a muslimy,
když boříme zdi lhostejnosti a nenávisti.

V: Bože milosrdný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení. 

P: Když usilujeme o spravedlnost a solidaritu, když od strachu přecházíme k důvěře,

V: Bože posilující, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení. 

P: Když nás utrpení válek a násilí, nespravedlnosti a nerovnosti, nemoci a předsudků, 
chudoby a beznaděje přibližují Kristovu kříži i jednoho k druhému,

V: Bože zraněný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení. 

P: Spolu s křesťany ve Svaté zemi jsme i my svědky Kristova narození v Betlémě, 
působení v Galileji, jeho smrti a vzkříšení i seslání Ducha svatého v Jeruzalémě. 
Když toužíme po míru a spravedlnosti v jistotě a naději na tvé království,

V: Bože trojjediný, jenž nás sjednocuješ,
dej, ať se naše jednota zjevuje světu a přináší mu uzdravení. 

Modlitba Páně - úvod - biskup Dušan Hejbal

5.) Vyslání - Daniel Fajfr, Vojtěch Cikrle, Dušan Hejbal, Dominik Duka

P: Ať vás Otec, jenž vždy věrně dostojí slibům a nikdy neodmítne svou pomoc,
neustále podpírá v úsilí o spravedlnost a překonání všech rozdílů. 

V: Amen!

P: Ať vám Syn, jenž svým narozením, službou, smrtí a vzkříšením posvětil Svatou zemi, 
přinese vykoupení, smíření a pokoj.

V: Amen!

P: Ať Duch, jenž shromáždil vjedno první věřící v Jeruzalémě,
sjednotí i vás ve věrnosti apoštolskému učení, společenství, lámání chleba a modlitbě,
a ať vás nadchne k tomu, abyste hlásali a žili evangelium.

V: Amen!

P: Ať vám jediný Bůh, Otec, Syn i Duch, žehná a chrání vás,
když světu hlásáte radostnou Boží zvěst.



V: Bohu díky!

Požehnání - všichni přítomní duchovní

V: Požehnání Boha pokoje a spravedlnosti,
požehnání Syna, jenž roní slzy nad utrpením světa,
i požehnání Ducha, jenž nás nabádá ke smíření a naději,
kéž s námi zůstává nyní i navěky.
Amen!

Závěrečný zpěv - píseň 684 - Evangelický zpěvník

Následuje pohoštění v prostorách sboru ČCE (1. patro) a neformální setkání 
zástupců církví


