Pohřební obřad
V kostele nebo v obřadní síni
Otevření

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Introit A

Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
on učinil nebe i zemi.
Introit B

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty,
kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým
dostává od Boha. Amen. (2. Kor 1, 3-4)
Úvod
Píseň, je-li to časově možné
Modlitba

Modleme se:
Bože, dej, abychom se v tuto chvíli před tebou dovedli ztišit,
abychom ti i v zármutku uměli děkovat a společně očekávali na
tvé Slovo.
Otevři nám Duchem svatým ten zdroj jediného potěšení v životě
i ve smrti, kterým je náš vzkříšený a živý Pán, Ježíš Kristus.
Amen.
nebo:

Otevři naše srdce, Bože,
abychom slyšeli tvé slovo,
v temnotách v něm nalézali světlo,

v pochybnostech jistotu,
a abychom se jím vzájemně těšili.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1. čtení
Zpěv Žalmu
Čtení evangelia

Slyšme slova radostné zvěsti svatého evangelia podle sepsání XY:
Slyšeli jsme evangelium našeho Pána Ježíše Krista.
Homilie

Modlitba

Pane, děkujeme ti za život naší zesnulé. Zvláště ti dobrořečíme za
svědectví její víry, za práci její lásky a za její modlitby. Odpusť
nám, co jsme ji zůstali dlužni, pokud ještě mezi námi žila. Způsob,
aby památka její věrnosti zůstala požehnána mezi jejími blízkými i
mezi námi.
Pomoz nám, abychom ti i my zachovali věrnost až do konce a
jednou tě se vším tvým lidem mohli navěky oslavovat
v odpočinutí, které nám připravil tvůj Syn. V jeho jménu k tobě
voláme:
nebo:

Pokorně prosme dobrotivého Otce za naši sestru, která zemřela
v Pánu, a modleme se také za pozůstalé i za nás za všechny:
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Prosíme tě, Pane, za naši zemřelou sestru X, zapomeň na její
hříchy, rozpomeň se na všechno, co dobrého vykonala a otevří ji
bránu do života věčného.
Prosíme tě, odpusť nám, co jsme ji zůstali dlužni, pokud ještě
mezi námi žila. Způsob, aby památka její věrnosti zůstala
požehnána mezi jejími blízkými i mezi námi.
Prosíme tě také za pozůstalé, potěš je v zármutku, neopouštěj je
v jejich opuštěnosti, rozmnož jejich víru a posilni jejich naději.
Prosíme tě za nás za všechny, dej nám sílu vytrvat ve tvé službě,
probouzej v nás touhu po tobě a dej, ať se jednou všichni setkáme
v tvém slavném království.
Prosíme za celou církev a za celý svět. Dej nám jednotu,
státníkům a politikům rozumnost a odvahu, a všem národům mír.
Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v 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.
Vybídka

Prokažme nyní naší zemřelé poslední službu lásky,
doprovoďme ji na místo jejího dočasného odpočívání,
kde jí odevzdáme Pánu Bohu.
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Přechod k hrobu
Požehnání hrobu

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste,
ty svou přítomností všechno posvěcuješ.
Posvětil jsi hrob, ve kterém jsi odpočíval
a z kterého jsi slavně vstal.
A skrze tebe jsou svaté i hroby všech věřících,
neboť oni zemřeli s tebou
a s tebou vstanou.
Proto tě prosíme:
Ať v tomto hrobě naše sestra Marie pokojně odpočívá
a dočká se chvíle, kdy ji probudíš,
a v tvém světle uvidí Boha.
Neboť tys naše vzkříšení a život,
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Poslední rozloučení, úvod

Naše sestra X zemřela v pokoji Kristově.
S vírou a nadějí ji odevzdejme do rukou Božích.
Vždyť už na křtu se stala dítětem Božím
a mnohokrát jedla chléb života u Božího stolu.
Modleme se, aby ji nebeský Otec pozval ke stolu ve svém věčném
království
a dal ji dědictví, které slíbil svým vyvoleným.
A také se pomodleme za sebe, zarmoucené a opuštěné,
abychom se s naší …sestrou
jednou znovu setkali
a abychom všichni společně vyšli vstříc Kristu,
až přijde ve slávě.
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Loučíme se s naší sestrou, kterou jsme měli rádi.
Kéž nás potěší naděje,
že se s ní jednou znovu uvidíme.
Vždyť láska Kristova, která všechno přemáhá,
přemáhá i smrt.
nebo

S vírou jsme se za naši sestru pomodlili
a nyní se s ní loučíme.
Jsme smutní a pláčeme,
ale ne jako ti, kde nemají naději.
Neboť naší nadějí je Kristus,
který je uprostřed nás.
V jeho jménu jsme se shromáždili
kolem naší zemřelé sestry.
Věříme, že nás Kristus jednou shromáždí
také ve svém království, kde už nebude rozloučení.
A v této víře ať je naše útěcha.
Modlitba

Modleme se:
Dobrotivý Otče, do tvých rukou odevzdáváme naši zemřelou X,
neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu,
s Kristem vstanou z mrtvých.
(Děkujeme ti za všechno, cos jí dal, když žila mezi námi.)
Vždyť jsme s ní v Kristu jedno a tvá dobrota k ní je svědectvím,
že miluješ i nás.
A prosíme tě,
ukaž nám své milosrdenství:
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Otevři své služebnici X bránu do věčného domova
a nám, které zde zanecháváš, dej,
ať se těšíme slovy víry a jednou ať se u tebe všichni shledáme.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
nebo

Bože, Otče všemohoucí,
tvůj Syn pro nás zemřel, a pro nás vstal z mrtvých.
To je naše víra, a v této víře se dovoláváme tvého slitování:
Ať tvá služebnice X, která zemřela v Kristu,
je také vzkříšena skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
nebo

Bože, ačkoli je všechno smrtelné,
v tobě všechno žije.
Pro tebe naše tělo smrtí nezanikne,
ale změní se v lepší.
Pokorně tě prosíme za tvou služebnici X:
Dej, ať odpočívá s tvým přítelem Abrahámem
až do dne, kdy bude probuzena k velikému soudu.
A jestliže si z této země přinesla na věčnost něco,
co se ti nelíbí,
ať ji očistí tvé slitování.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
nebo

Bože, Otče všemohoucí,
tys nás křtem ponořil do tajemství smrti a vzkříšení svého Syna
6

a označil jsi nás navždy jeho znamením.
Prosíme tě:
Vysvoboď tuto křesťanku ze smrti
a přijmi ji do společenství svým vyvolených.
Nám pak dej svého svatého Ducha,
abychom ti ve společenství tvé církve
po celý život poctivě a svatě sloužili,
abychom v tebe vždycky věřili
a spoléhali na tvou pravdu,
abychom v tobě měli svou naději
a prokazovali lásku všem lidem.
A když náš pozemský život skončí,
otevři nám své věčné království.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Poděkování

Vám všem, kteří jste svou přítomností v tomto pohřebním
shromáždění projevili úctu k zesnulé a lásku k jejím pozůstalým,
jménem její zarmoucené rodiny za tuto službu děkuji.
Požehnání

Pokoj Boží se všemi vámi. Amen.
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