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NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně)  

ÚVODNÍ ČÁST 

VSTUPNÍ HUDBA 

OTEVŘENÍ 

K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.  
S:  Amen. 

POZDRAV 

K:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

nebo 

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. 
S: I s tebou. 

nebo 

K: Milost našeho Pána Ježíše Krista, pro nás vzkříšeného,  
láska Otcova a společenství Ducha svatého ať je s vámi se všemi! 

S: I s tebou! 

Může následovat přivítání, uvedení do bohoslužby. 
Lze vložit úvodní píseň (např. sloku písně podle církevního roku) 

VSTUPNÍ SLOVO 

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, 
hlaholte Bohu, plesejte zvučně. 
Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, 
on je Král velký nad celou zemí. 
(Ž 47,2-3) 

PÍSEŇ  

47 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Modleme se:  
Věčný Bože, 
děkujeme ti za věci, které neumíme pochopit, ale můžeme z nich žít.  
Děkujeme ti za nanebevstoupení tvého Syna,  
za to, že vyzdvihl naše slabé lidství do tvé slávy  
a prokázal hodnotu každého člověka ve tvých očích. 

Prosíme tě, pozvedej naše myšlenky a tužby k nebi.  
Daruj nám pevnou důvěru, že i my jsme povoláni ke slávě,  
do které nás předešel Kristus, tvůj Syn a náš bratr a Pán,  
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a vládne po všechny věky věků. 
S: Amen. 
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MEZIZPĚV 

píseň shromáždění (Gloria-píseň, např. 354) nebo zpěv Gloria nebo píseň pěveckého sboru  

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ 

Sk 1,1-11 nebo Ef 1,15-23 

2. ČTENÍ 

L 24,44-53 nebo Sk 1,1-11 

KÁZÁNÍ 

(CHVÍLE TICHA) 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ S VYZNÁNÍM VIN 

Pane Ježíši Kriste, 
děkujeme ti, že nás provázíš všemi výšinami i hlubinami našeho života. 
Vyznáváme, že často pochybujeme o tvé moci,  
zdá se nám, že zlo příliš často vítězí,  
a nedovedeme dohlédnout ke tvé slávě a ke tvému vítězství.  
Odpusť nám, když nejsme vnímaví pro tvou přítomnost mezi námi a v našem životě,  
když žijeme tak, jako bys nám byl vzdálený, a přitom ty jsi blízko na doslech.  

Prosíme, osvoboď nás ode všeho, co nás od tebe odděluje, co nás tísní a ohrožuje. 
Pozdvihni náš život k sobě, ať vidíme celý stvořený svět i sebe očima tvé lásky.  
O to společně prosme Pána: 

S: Pane, smiluj se nad námi. 
 Kriste, smiluj se nad námi.  
 Pane, smiluj se nad námi. Amen. 

SLOVO MILOSTI 

Přijměte do svých srdcí slovo svrchované milosti Boží: 
Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, 
znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. 
(Sk 1,11b) 

nebo  

Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.   
Hospodin je ochránce nezkušených:  
byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.  
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. 
(Ž 116,5-7) 

nebo 

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
V domě mého Otce je mnoho příbytků;  
kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. 
Jdu, abych vám připravil místo. 
A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli, kde jsem já. 
(J 14,1-3) 
S: Amen. 
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POZDRAV POKOJE 

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje! 

VYZNÁNÍ VÍRY 

Vyznejme svou křesťanskou víru slovy Apoštolského / Nicejsko-cařihradského vyznání víry /  
/zpěvem písně EZ 152. 

PÍSEŇ 

Je-li píseň vyznáním víry (např. 152, 602, 605), pak se předcházející recitované vyznání víry vynechá. 

SLUŽBA STOLU KRISTOVA 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

K: Pán s vámi. 
S: I s tebou. 
K: Vzhůru srdce. 
S: Máme je u Pána. 
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 
S: Je to důstojné a spravedlivé. 

nebo 

Pozdvihněme svá srdce k Pánu, vzdávejme mu díky! 

Opravdu je důstojné a spravedlivé, nebeský Otče, 
abychom vždycky a všude děkovali skrze našeho Pána Ježíše Krista. 
Neboť on se po svém vzkříšení zjevil učedníkům 
a tys ho před jejich očima vyzdvihl do své slávy. 
Andělé žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru. 
A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás, 
že je náš přímluvce u tebe a zůstává s námi. 
My k němu patříme navěky 
a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě. 
Proto (dnes) plesá celý svět ve velikonoční radosti. 

Také my se připojujeme ke chvalozpěvu andělů a všech, kdo ti patří,  
a společně voláme: 
S: 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! 

Vpravdě jsi svatý, Bože celého světa, jsi pramen všeho posvěcení.  
Proto tě prosíme: Sešli rosu svého Ducha také na dary chleba a vína,  
ať se při nich naplní slova tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista.  

Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb,  
vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl:  
Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.  
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, podal jej svým učedníkům a řekl:  
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. 

Tajemství víry:   
S: Tvou smrt zvěstujeme,  
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tvé vzkříšení vyznáváme,  
 na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

Proto konáme, Bože, památku našeho vykoupení:  
zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé,  
vyznáváme, že vstal z mrtvých a vstoupil do nebe (a usedl po tvé pravici),  
a v očekávání jeho slavného příchodu se scházíme k hostině, kterou nám odkázal.  

Prosíme Tě, Otče, dej všem, kteří budou jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha,  
ať jsou v Duchu svatém jako jedno tělo, k chvále tvého jména.  

A ještě tě v pokoře prosíme: pamatuj na svůj lid, rozptýlený po celém světě,  
i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.  
Pamatuj také na ty, kteří nás k tobě předešli, neboť ty o jejich víře víš víc než my.  
Doveď je do slávy a radosti, kterou jsi připravil pro všechny ve svém království,  
kde tě jednou budeme  moci všichni společně oslavovat skrze našeho Pána Ježíše Krista.  

Neboť skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest i sláva, Bože, Otče všemohoucí, 
v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. 
S: Amen. 

MODLITBA PÁNĚ 

S: Otče náš... 

LÁMÁNÍ CHLEBA 

kazatel bere chléb do rukou 
Což není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? 

kazatel bere kalich do rukou 
A což není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? 

AGNUS DEI 

S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Amen. 

POZVÁNÍ  

Pojďte, neboť všecko je připraveno.  
Okuste a vizte, jak dobrý je Pán. 

VYSLUHOVÁNÍ 

PROPOUŠTĚNÍ 

např. Sk 1,11 nebo Mt 28,20 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 

Náš Otče v nebesích, 
tys nám, kteří ještě žijeme na zemi, daroval podíl na hostině věčného života. 
Děkujeme ti a prosíme tě: Dej, ať všechno, co jsme a co máme, co žijeme a konáme, 
stále více směřuje ke Kristu, který s tebou žije a působí na věky věků. 
S: Amen. 

(PÍSEŇ)  

např. 350 
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PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši Kriste, 
ty jsi poslal své učedníky do světa, aby učili druhé to, co jsi je naučil.  
Nenechal jsi je bez pomoci, obdaroval jsi je silou svatého Ducha a svou přítomností.  
Děkujeme ti, že i my smíme žít ze síly tvého Ducha a vnímat tvou přítomnost,  
když ti předkládáme své upřímné prosby:  

Pane, chceš, abychom se podíleli na Božím díle spásy.  
Používej si nás jako své nástroje, mluv našimi ústy a pomáhej našima rukama. 

Otevři nám oči pro dobré věci, které mezi námi i kolem nás konáš.  
Dej, ať jsme připraveni je podporovat a ať svou radost z dobrého  
sdílíme ve společenství s našimi sestrami a bratry. 

Pane, byl jsi odebrán naším očím, ale stále nám žehnáš.  
Prosíme, zbav nás smutku a skleslosti, když se nám nedaří. 

Pane, v tobě jsme poznali, co je člověk v Božích očích.  
Pomoz nám, ať se naučíme být pozorní k lidem v nouzi, k odmítaným, k pronásledovaným. 
Dej, ať jim svou pomocí vracíme lidskou důstojnost. 

Pane, zaslíbil jsi nám Ducha svatého.  
Posilni ty, kdo nesou v církvi i společnosti odpovědnost.  
Daruj jim moudrost pro vykonávání jejich služby.  
Ochraňuj je před pokušením zneužít svého postavení. Dej, ať rostou v pokoře. 

Může následovat chvíle ticha nebo další aktuální či osobní prosby. 

Pane Ježíši Kriste,  
veď nás, přitáhni nás k sobě, a jednou nás doveď do slávy svého Otce,  
do plného společenství s tebou i se všemi, kdo v tebe uvěří.  
Neboť v tobě je milosrdenství i život, nyní a navěky. 
S: Amen. 

SBÍRKA 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, 
abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, 
k jaké naději vás povolal, 
jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu 
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 
(Ef 1,17-19) 

POŽEHNÁNÍ 

Přijměte do svých srdcí Boží požehnání, jak je zvěstováno v církvi: 
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! 
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem! 
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S: Amen.   

PÍSEŇ 

např. 669 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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