5. Desátek růžence (do modlitby se vás může zapojit více)
V: Za naši rodinu, za všechny kněze, za naši farnost, za naši vlast,
za ty, kteří trpí nemocí, jakož i za ty, kteří ji různým způsobem
pomáhají zmírnit, se nyní pomodleme jeden desátek z růžence
světla: Ježíš, který nám dal sebe samého za pokrm a nápoj
v Oltářní svátosti. (Pokud někdo chce, může přidat vlastní prosbu)
6. Závěrečná modlitba V: Pane Ježíši, přítomný v Oltářní svátosti
v svatostáncích našich kostelů, ale i v tomto našem společenství.
Připomínáme si večer, když jsi nám odevzdal vzácný dar Svátosti
Oltářní, svátosti kněžství a příkaz lásky. Vyslyš naše pokorné
prosby. Obdaruj nás v těchto dnech trpělivostí a uctivostí. Posilni
naši důvěru, že jsi s námi a neopouštíš nás. Provázej svým
požehnáním všechny, kteří vynakládají zvláštní úsilí pro ochranu
našeho zdraví. Ochraň je i nás před nebezpečím, které ohrožují
tělo i duši. Dej nám sílu, abychom vytrvali v konání dobra, neboť
ty žiješ a kraluješ na věky věků. S: Amen.
7. Uctění Ježíše Krista přítomného ve Svátosti Oltářní (Podle
možnosti se všichni členové otočí tváří ke kostelu, pokleknou na
pravé koleno a společně se modlí).
S: Pochválena a pozdravena budiž bez ustání Nejsvětější svátost
Oltářní. (3x zopakovat)
8.Požehnání (Rodiče požehnají děti tak, že jim dají na čelo
znamení kříže. Podobně manželé se požehnají vzájemně tak, že si
dají na čelo znamení kříže. Přitom říkají následující slova)
(Jméno) Žehnám Tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
V: Zakončeme naši domácí liturgii tím, že Marii, Matce Církve,
svěříme naši rodinu, naši farnost, naši vlast i celé lidstvo, zejména
ty, kteří se nacházejí v nesnázích a utrpeních.
S: Zdrávas Maria...
V: Panno Maria, Uzdravení nemocných. S: Oroduj za nás.
V: Panno Maria, Pomocnice křesťanů. S: Oroduj za nás.
V: Dobrořečme Pánu. S: Bohu díky.
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Liturgie domácí církve na Zelený čtvrtek
(Doporučujeme slavit ve večerních hodinách, ale tak, aby to nenarušilo
sledování večerní mše na památku Večeře Páně)

1. Úvodní obřady
(Na stůl položte kříž nebo ikonu Kristova kříže a rozsvícenou svíci;
zkratka V označuje otce, matku, případně podle situace někoho jiného,
kdo vede liturgii; zkratka S označuje společné odpovědi)

V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
S: Amen.
V: V dnešní večer se scházíme v naší domácnosti kolem
společného stolu, abychom si připomněli památku Poslední večeře
Páně. Jako Ježíš vytvořil společenství se svými apoštoly, i my
chceme vytvořit společenství jeho učedníků, bratrů a sester, které
spojuje Kristova láska.
S: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem
já mezi nimi," říká Pán.
V: Pane, nejdříve tě ve chvíli ticha prosíme o odpuštění našich
provinění. Shlédni ve svém milosrdenství na nás a odpusť nám
naše viny. Chvíle ticha
V: Na znamení vzájemného odpuštění si nyní dejme pozdravení
pokoje. (Přiměřeným způsobem a podle zvážení si přítomní
vymění pozdravení pokoje.)
V: Pane Ježíši, pohlédni na nás zde shromážděné, věříme a
vyznáváme, že jsi s námi, jak jsi byl se svými učedníky při Poslední
večeři. Ty vidíš naše dobré úmysly a předsevzetí, dej, abychom
mezi sebou a s druhými žili ve svornosti, radosti a lásce. S: Amen.

2. Společný hymnus (pokud je možné, může se zpívat)
V: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh
S: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh
1

V: Spojila nás v jedno láska Krista Pána. Jásejme a hledejme jen v
něm svou radost! S: Kde je…
V: Boha živého se bojme, milujme ho! Upřímně se navzájem vždy
mějme rádi! S: Kde je…
V: Tvoříme-li tedy jedno společenství, varujme se všeho, co nás
vnitřně dělí! S: Kde je…
V: Nechme nerozumných hádek nechme sporů, ať je Kristus jako
Bůh náš mezi námi. S: Kde je…
V: Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme ve slávě na tvář tvou,
Kriste, Boží Synu. S: Kde je…
V: V dokonalé radosti nad pomyšlení bez mezí a bez konce na
věčné věky. Amen. S: Kde je…

3. Evangelijní úryvek

V: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše (Mt 26,17 - 19. 26 – 29)
První den v období nekvašeného chleba přistoupili učedníci k
Ježíšovi s otázkou: »Kde chceš abychom ti připravili velikonoční
večeři?« On řekl: »Jděte do města k tomu a tomu člověkovi a
vyřiďte mu, že mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; u tebe budu se
svými učedníky slavit velikonoční večeři.« Učedníci vykonali, co
jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když byli u
jídla, vzal Ježíš chléb, pronesl požehnání, lámal ho a dával svým
učedníkům se slovy: »Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.« Potom vzal
kalich, pronesl díkůvzdání, podal jim ho a řekl: »Pijte z něho
všichni, neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za
mnoho lidí na odpuštění hříchů. Říkám vám: Od této chvíle už
nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy budu pít s
vámi z nového kalicha v království svého Otce.«

V: Slyšeli jsme slovo Boží. S: Chvála tobě, Kriste.
4.Zamyšlení

V: V předvečer svého umučení Pán Ježíš pozval ke stolu jen úzký
okruh svých dvanácti apoštolů na večeři na rozloučenou. Během ní
nám Boží Syn odevzdal svátost svého Těla a Krve a s ní spojenou
svátost kněžství. V těchto dnech se nemůžeme účastnit bohoslužeb
v našich chrámech. Nezapomínejme však na adoraci Svátosti
oltářní, neboť ona připravuje naše srdce a zapaluje jejich touhou po
Kristu. V dnešní večer děkujme Kristu za naše kněze a pomodleme
se za ně. Ježíš při Poslední večeři udělal ještě jeden zvláštní úkon,
který zmiňuje pouze evangelista Jan. Umyl učedníkům nohy. Toto
gesto vyjadřuje Ježíšovo úplné sebedarování a lásku, kterou obětuje
sebe samého za spásu světa. Je to příklad pro učedníky, aby se
navzájem milovali, jak Ježíš miloval je. Vystihují to i jeho slova,
kterými učedníkům vysvětlil své jednání: "Jestliže tedy já. Pán a
Učitel, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy
umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem já
učinil vám." (Jan 13, 14-15) Prokazujme si v našich domácnostech
skutky lásky podle příkladu, který nám zanechal Boží Syn.
(Pokud někdo chce, může se podělit o krátkou myšlenku, která ho
oslovila z Božího slova)
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