Liturgický pořad ordinačních bohoslužeb - Velim, 8.10.2006
P: předsedající, S: shromáždění, V: vikáři
I. VSTUP
Vstup
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
S: Amen
Pozdrav
P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha
svatého buď se všemi vámi.
Introit: Ž 118,1
Žalm : EZ 118 (1-3.8)

vyznáváme, že spolu s nimi neseme vinu za bídu světa, předkládáme ti naši
mysl i srdce, prosíme přetvářej nás svým Duchem, dávej nám odvahu
zvěstovat pravdivě tvé slovo, svědčit svými životy.
S: Pane smiluj se nad námi.
Slovo milosti (V)
Všemohoucí Bůh, který odpouští všem kajícím hříšníkům, vás obdaruj svou
milostí,
odpusť vám všechny vaše hříchy a zbav je moci nad vámi,
upevni, utvrď a posilni vás ve všem dobrém a zachovej vás k věčnému
životu.
S: Amen.
Vyznání víry (EZ 152)

II. BOHOSLUŽBA SLOVA I.
Vstupní modlitba
I. čtení (V): Iz 42,7-10
III. ORDINACE
Promluva ordinujícího (synodní senior)
Ordinační akt
Píseň: EZ 368
IV. BOHOSLUŽBA SLOVA II.
II. čtení (V): Mt 28,16-20
Kázání (V)
Vyznání vin (V)
Pane, vyznáváme ti, že nekonáme, co máme konat,
vyznáváme ti zde naši neschopnost řídit se tvým slovem,
předkládáme ti také všechnu naši zlobu
malou odvahu i víru,
Vyznáváme, že nejsme před tváří Boží o nic lepší, než ostatní lidé,

V. SLUŽBA STOLU KRISTOVA
Preface (V1):
Chválíme tě a děkujeme ti, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože skrze tvého
Syna Ježíše Krista. Neboť on je tvé živé slovo, skrze něho jsi na počátku
všechno stvořil a nám jsi vtiskl svou vlastní podobu. Mocí Ducha svatého
se stal člověkem, hlásal radostnou zvěst o tvém království, žil a působil
mezi námi; pro nás rozepjal ruce na kříži a porazil smrt, když za nás
zemřel; zjevil vzkříšení, když vstal k novému k životu; tak splnil tvou vůli a
získal ti svatý lid. Všem vykoupeným dal Kristus královské kněžství a
v lásce ke svým bratřím a sestrám vyvoluje lidi, kteří mají podíl na jeho
úřadě, aby v tvé církvi konali službu zvěstováním evangelia a
vysluhováním svátostí. Proto, Pane, zpíváme se všemi anděly a svatými
chvalozpěv tvé slávy:
S: Sanctus (zpívaný EZ 159,3)
Slova ustanovení (V1)
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:
Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou
památku.
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva,
zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku.

Anamnéze (V2):
Pamětlivi tedy tohoto příkazu svého Pána a dovolávajíce se všeho, co on
pro nás učinil svým křížem a vzkříšením, vstoupením na nebe a sesláním
Ducha svatého, odvažujeme se svobodně předstoupit před tvou tvář, Otče,
s obětí díků a chvály, kterou přinášíme jako prvotiny všeho stvoření.
Epikléze (V1):
Pokorně tě prosíme, sešli svého svatého Ducha, aby posvětil nás i dary
chleba a vína, které před tebe předkládáme. Chléb, který lámeme, nechť je
společenstvím těla Kristova a kalich dobrořečení, kterému žehnáme, nechť
je společenstvím jeho krve, abychom přijímajíce je byli ve víře účastni jeho
těla a krve se všemi jeho dobrodiními ke svému duchovnímu užitku a růstu
v milosti.
Communio sanctorum (V3)
Dej nám společenství se všemi tvými vyznavači, a také s těmi, s nimiž jsme
u stolu Kristova stávali a kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Prosíme tě,
abychom následovali jejich dobrého příkladu a mohli jednou s nimi být
účastni tvého království.
Doxologie (V1)
Skrze Krista, s Kristem, v Kristu náleží tobě, Bože, všemohoucí Otče,
v jednotě Ducha svatého všechna sláva a čest nyní a na věky.
S: Amen.
Agnus Dei:
S: Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Pozvání:

VI. ZÁVĚR

Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Okuste a vizte,
jak dobrý je Pán.
Vysluhování

Modlíme se za všechny, kteří trpí násilím, nespravedlností a krutostí,
přimlouváme se za krajiny stižené válkou a místa, kde se lidé rozhodli vzít
právo do svých rukou. Předkládáme tvému milosrdemství ty, kteří v těchto
konfliktech jsou nejohroženější, těhotné ženy, malé děti, staré a nemocné.
Prosíme, aby tito lidé nacházeli útočiště a přízeň milosrdných lidí. Prosíme
rozsvěcuj trpísím světlo naděje. Dávej jim svůj pokoj.

Modlitba po přijímání (V1):
Dobrořečme! Všemohoucí, věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás u svého
stolu nasytil tímto duchovním pokrmem a tak nás ujistil svou láskou a
dobrotou. Děkujeme ti za to, že jsi nás začlenil do těla svého Syna, do
společenství věřícího lidu a v naději mezi dědice tvého království. Prosíme
tě, nebeský Otče, pomáhej nám svou milostí, abychom zůstávali v tomto
obecenství a žili k tvé slávě. Skrze Krista, našeho Pána.
S: Amen

Ohlášky a pozdravy
Přímluvy – (litanické – s aklamací lidu Prosíme tě, Pane, vyslyš nás) –
senior (za ordinované)
Modlíme se za svět, který jsi v lásce stvořil. Za svět, kam jsi poslal svého
milovaného Syna, aby lidem zjevil tvou nesmírnou lásku. Za svět, který
zavrhl tvého jediného Syna. Prosíme, Pane, buď nám hříšným milostiv a
zachovávej dál své stvoření skrze Ducha svatého.
Tebe prosíme, Pane smiluj se.
Prosme o milost pro všechny služebníky církve, aby svými životy i učením
dosvědčovali tvé živé slovo a řádně a důstojně spravovali tvé svátosti. Pána
prosme:
Prosme Pána za mocné, kteří ovlivňují, řídí ci ovládají životy druhých lidí.
Dávej jim rozpoznat, že pravá moc je spojena se službou a že jediný ty jsi
zdrojem opravdové síly a moci.
Prosme Pána za církev, ať dokáže svou tolerancí a touhou po jednotě
svědčit o Kristu.

Otče náš
Poslání (V): Ef 4,1-6
Požehnání (P)
Píseň: EZ 419

