
5. Desátek r!"ence (do modlitby se vás m!"e zapojit více) 
V: Za na#i rodinu, za v#echny kn$ze, za na#i farnost, za na#i vlast, 
za ty, kte%í trpí nemocí, jako" i za ty, kte%í ji r!zn&m zp!sobem 
pomáhají zmírnit, se nyní pomodleme jeden desátek z r!"ence 
sv$tla: Je"í#, kter& nám dal sebe samého za pokrm a nápoj  
v Oltá%ní svátosti. (Pokud n$kdo chce, m!"e p%idat vlastní prosbu) 

6. Záv#re$ná modlitba V: Pane Je"í#i, p%ítomn& v Oltá%ní svátosti 
v svatostáncích na#ich kostel!, ale i v tomto na#em spole'enství. 
P%ipomínáme si ve'er, kdy" jsi nám odevzdal vzácn& dar Svátosti 
Oltá%ní, svátosti kn$"ství a p%íkaz lásky. Vysly# na#e pokorné 
prosby. Obdaruj nás v t$chto dnech trp$livostí a uctivostí. Posilni 
na#i d!v$ru, "e jsi s námi a neopou#tí# nás. Provázej sv&m 
po"ehnáním v#echny, kte%í vynakládají zvlá#tní úsilí pro ochranu 
na#eho zdraví. Ochra( je i nás p%ed nebezpe'ím, které ohro"ují 
t$lo i du#i. Dej nám sílu, abychom vytrvali v konání dobra, nebo) 
ty "ije# a kraluje# na v$ky v$k!. S: Amen. 

7. Uct#ní Je"í%e Krista p&ítomného ve Svátosti Oltá&ní (Podle 
mo"nosti se v#ichni 'lenové oto'í tvá%í ke kostelu, pokleknou na 
pravé koleno a spole'n$ se modlí). 
S: Pochválena a pozdravena budi" bez ustání Nejsv$t$j#í svátost 
Oltá%ní. (3x zopakovat) 

8.Po"ehnání (Rodi'e po"ehnají d$ti tak, "e jim dají na 'elo 
znamení k%í"e. Podobn$ man"elé se po"ehnají vzájemn$ tak, "e si 
dají na 'elo znamení k%í"e. P%itom %íkají následující slova) 
(Jméno) *ehnám T$ ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
V: Zakon'eme na#i domácí liturgii tím, "e Marii, Matce Církve, 
sv$%íme na#i rodinu, na#i farnost, na#i vlast i celé lidstvo, zejména 
ty, kte%í se nacházejí v nesnázích a utrpeních. 
S: Zdrávas Maria... 
V: Panno Maria, Uzdravení nemocn&ch. S: Oroduj za nás. 
V: Panno Maria, Pomocnice k%es)an!. S: Oroduj za nás. 
V: Dobro%e'me Pánu. S: Bohu díky.
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Liturgie domácí církve na Zelen' $tvrtek 
(Doporu'ujeme slavit ve ve'erních hodinách, ale tak, aby to nenaru#ilo 
sledování ve'erní m#e na památku Ve'e%e Pán$) 

1. Úvodní ob&ady 
(Na st!l polo"te k%í" nebo ikonu Kristova k%í"e a rozsvícenou svíci; 
zkratka V ozna'uje otce, matku, p%ípadn$ podle situace n$koho jiného, 
kdo vede liturgii; zkratka S ozna'uje spole'né odpov$di) 
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
S: Amen. 
V: V dne#ní ve'er se scházíme v na#í domácnosti kolem 
spole'ného stolu, abychom si p%ipomn$li památku Poslední ve'e%e 
Pán$. Jako Je"í# vytvo%il spole'enství se sv&mi apo#toly, i my 
chceme vytvo%it spole'enství jeho u'edník!, bratr! a sester, které 
spojuje Kristova láska. 
S: "Kde jsou dva nebo t&i shromá"d#ni ve jménu mém, tam jsem 
já mezi nimi," &íká Pán. 
V: Pane, nejd%íve t$ ve chvíli ticha prosíme o odpu#t$ní na#ich 
provin$ní. Shlédni ve svém milosrdenství na nás a odpus) nám 
na#e viny. Chvíle ticha 
V: Na znamení vzájemného odpu#t$ní si nyní dejme pozdravení 
pokoje. (P%im$%en&m zp!sobem a podle zvá"ení si p%ítomní 
vym$ní pozdravení pokoje.) 
V: Pane Je"í#i, pohlédni na nás zde shromá"d$né, v$%íme a 
vyznáváme, "e jsi s námi, jak jsi byl se sv&mi u'edníky p%i Poslední 
ve'e%i. Ty vidí# na#e dobré úmysly a p%edsevzetí, dej, abychom 
mezi sebou a s druh&mi "ili ve svornosti, radosti a lásce. S: Amen. 

2. Spole$n' hymnus (pokud je mo"né, m!"e se zpívat) 
V: Kde je opravdová láska, tam p&eb'vá B!h  
S: Kde je opravdová láska, tam p&eb'vá B!h 
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V: Spojila nás v jedno láska Krista Pána. Jásejme a hledejme jen v 
n$m svou radost! S: Kde je… 
V: Boha "ivého se bojme, milujme ho! Up%ímn$ se navzájem v"dy 
m$jme rádi! S: Kde je… 
V: Tvo%íme-li tedy jedno spole'enství, varujme se v#eho, co nás 
vnit%n$ d$lí! S: Kde je… 
V: Nechme nerozumn&ch hádek nechme spor!, a) je Kristus jako 
B!h ná# mezi námi. S: Kde je… 
V: Ké" pak jednou s bla"en&mi pat%it smíme ve sláv$ na tvá% tvou, 
Kriste, Bo"í Synu. S: Kde je… 
V: V dokonalé radosti nad pomy#lení bez mezí a bez konce na 
v$'né v$ky. Amen. S: Kde je… 
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3. Evangelijní úryvek 
V: !tení ze svatého evangelia podle Matou"e (Mt 26,17 - 19. 26 – 29) 
První den v období nekva#eného chleba p%istoupili u'edníci k 
Je"í#ovi s otázkou: »Kde chce# abychom ti p%ipravili velikono'ní 
ve'e%i?« On %ekl: »Jd$te do m$sta k tomu a tomu 'lov$kovi a 
vy%i+te mu, "e mistr vzkazuje: M!j 'as je blízko; u tebe budu se 
sv&mi u'edníky slavit velikono'ní ve'e%i.« U'edníci vykonali, co 
jim Je"í# na%ídil, a p%ipravili velikono'ního beránka. Kdy" byli u 
jídla, vzal Je"í# chléb, pronesl po"ehnání, lámal ho a dával sv&m 
u'edník!m se slovy: »Vezm$te, jezte. Toto je mé t$lo.« Potom vzal 
kalich, pronesl dík!vzdání, podal jim ho a %ekl: »Pijte z n$ho 
v#ichni, nebo) toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za 
mnoho lidí na odpu#t$ní h%ích!. ,íkám vám: Od této chvíle u" 
nebudu pít z tohoto plodu révy a" do toho dne, kdy budu pít s 
vámi z nového kalicha v království svého Otce.« 
V: Sly#eli jsme slovo Bo"í. S: Chvála tob#, Kriste. 

4.Zamy%lení 
V: V p%edve'er svého umu'ení Pán Je"í# pozval ke stolu jen úzk& 
okruh sv&ch dvanácti apo#tol! na ve'e%i na rozlou'enou. B$hem ní 
nám Bo"í Syn odevzdal svátost svého T$la a Krve a s ní spojenou 
svátost kn$"ství. V t$chto dnech se nem!"eme ú'astnit bohoslu"eb 
v na#ich chrámech. Nezapomínejme v#ak na adoraci Svátosti 
oltá%ní, nebo) ona p%ipravuje na#e srdce a zapaluje jejich touhou po 
Kristu. V dne#ní ve'er d$kujme Kristu za na#e kn$ze a pomodleme 
se za n$. Je"í# p%i Poslední ve'e%i ud$lal je#t$ jeden zvlá#tní úkon, 
kter& zmi(uje pouze evangelista Jan. Umyl u'edník!m nohy. Toto 
gesto vyjad%uje Je"í#ovo úplné sebedarování a lásku, kterou ob$tuje 
sebe samého za spásu sv$ta. Je to p%íklad pro u'edníky, aby se 
navzájem milovali, jak Je"í# miloval je. Vystihují to i jeho slova, 
kter&mi u'edník!m vysv$tlil své jednání: "Jestli"e tedy já. Pán a 
U'itel, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy 
um&vat. Dal jsem vám p%íklad, abyste i vy jednali, jako jsem já 
u'inil vám." (Jan 13, 14-15) Prokazujme si v na#ich domácnostech 
skutky lásky podle p%íkladu, kter& nám zanechal Bo"í Syn. 
(Pokud n$kdo chce, m!"e se pod$lit o krátkou my#lenku, která ho 
oslovila z Bo"ího slova) 
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