
Liturgická komise předkládá následující 
bohoslužebné pořádky a formuláře:

- Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu
- Bohoslužba  pověření  kazatele  ke  službě  Slova  a  svátostí  a  jeho 

ustanovení správcem sboru (spojení ordinace a instalace)
- Formulář pověření pracovníků pro celocírkevní službu
- Formulář pověření pracovníků k práci v Diakonii či nemocnici
- Formulář pověření pracovníků v mimosborových službách

Předložené verze
zachovávají bohoslužebné schéma na základě pořádků Agendy ČCE. 

V některých případech jde o celé  bohoslužebné shromáždění,  jindy (v pří-
padě ustanovení, instalace) pouze o jednu část. Za důležitou součást považu-
jeme vysvětlení k jednotlivým formulářům. Některá se opakují, neboť před-
pokládáme,  že  pořádky  budou  užívány  jednotlivě,  nikoli  jako  soubor. 
Z vysvětlení má být patrný záměr služby a stavba liturgie, aby byla umož-
něna případná variabilita  při  zachování  základní  struktury.  Některé  možné 
varianty jsou naznačeny,  je  třeba  vždy pečlivě zvážit  konkrétní  souvislost 
jednotlivé služby, biblického čtení a modliteb. Terminologicky jsme se poku-
sili rozlišit  pověření (ordinaci)  jako jednorázový akt,  ustanovení (instalaci) 
pro službu konkrétnímu církevnímu společenství a  vyslání do služeb mimo 
toto společenství. Z věcných i stylistických důvodů jsme toto rozlišení neu-
platnili důsledně a mechanicky, jako to nečiní ani stávající Agenda ČCE. 

Jazyk
Většinou se jedná o formuláře,  které  budou v církvi  užívány spíše 

výjimečně.  Předpokládáme  proto  obzvláště  pečlivou  přípravu  a  úvahu 
ohledně koncelebrujících. Formuláře jsou vytvořeny – jako příklad – pro po-
věření mužů. Celebranti nechť zváží, zda budou užívat tykání nebo vykání. 
Při pověřovacích aktech (stejně jako při bohoslužebných modlitbách) dopo-
ručujeme užívat liturgického „My“, které zdůrazňuje celocírkevní charakter. 
Třebaže se u předložených formulářů jedná o výsledek konsensu v rámci li-
turgické komise, nepovažovali jsme za nutné stírat charakteristické rysy jed-
notlivých zpracovatelů.

Zpracovala liturgická komise na základě usnesení 1. zasedání 30. sy-
nodu ČCE, pověřená Synodní radou ČCE 12.2.2002.

Liturgická komise pracovala ve složení:

ThDr. Ladislav Beneš
ThDr. Pavel Keřkovský

Jan Roskovec, Th.D.
Mgr. Bohuslav Vik

V Praze, říjen 2003
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