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Rodinná bohoslužba na Zelený čtvrtek 
 
 Zelený čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil s učedníky 
poslední večeři, ustanovil Eucharistii, pak se odebral 
do Getsemanské zahrady, modlil se plný úzkosti, 
dokud nebyl zatčen a odveden.  
 Na některém klidném místě v bytě si můžete 
udělat Getsemanskou zahradu, např. tím že zde 
umístíte vystřižené postavy Ježíše a tří apoštolů. 
Dojem zahrady vytvoříte květinovou výzdobou.  
 Když už nemůžeme tento den slavit Eucharistii, 
připomeňme si alespoň poslední večeři společenstvím 
kolem rodinného stolu. Touha po Eucharistii by však 
ani z našeho rodinného slavení neměla zmizet.  
 Připravte večeři, kterou si připomenete poslední 
večeři Páně. Nejlépe by bylo mít pečené maso, chléb 
a víno, ale není to podmínkou. Stůl bude dnes 
bohoslužebným prostorem, umístěte na něj kříž, 
zapalte vedle něj svíce. Můžete také poblíž připravit 
lavor, džbán s vodou a ručník na umývání nohou. 
Určete, kdo bude bohoslužbě předsedat. Začněte 
teprve, až bude vše přichystáno. Ještě než začnete 
jíst, zahajte vestoje bohoslužbu: 
 
zahájení bohoslužby: 
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 Ať s námi všemi zůstává milost našeho Pána, 
který dnes při poslední večeři ustanovil 
Eucharistii. 
 Připomínáme si chvíli, kdy náš Pán Ježíš 
Kristus zasedl se svými učedníky ke stolu, aby 
slavil hod beránka. Při večeři se on sám stal pro 
nás pravým Beránkem, který se z lásky vydal, 
když pronesl nad chlebem „Vezměte a jezte z toho 
všichni, toto je moje Tělo“ a nad kalichem s vínem 
„Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé 
krve“. Židé v tento den slaví pesachovou hostinu, 
kdy si připomínají vysvobození z Egypta. I my si 
dnes uvědomme, že jsme se díky Ježíši Kristu 
stali svobodnými Božími dětmi. Vyslechněme tedy 
slova Písma o tom, jak vyvolený národ vyšel 
veden Hospodinem z otroctví. 
 Posaďte se. Jeden z vás ať přečte text z  Ex 14, 
13- 15,3 
 Čtení z Druhé knihy Mojžíšovy 

Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se! Vydržte a uvidíte, 
jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte 
Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. 
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky 
přihlížet."  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Proč ke mně 
úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak 
pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a 
rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem 

moře po suchu.  Já zatvrdím srdce Egypťanů, 
takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a 
na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. 
Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu 
oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a 
jízdou."   

Tu se zvedl Boží posel, který šel před 
izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový 
sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně  a 
vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm 
byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; 
po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.  Mojžíš 
vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře 
silným východním větrem, který vál po celou noc, 
až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.  
Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim 
byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je 
pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, 
všichni faraónovi koně, vozy i jízda.  

Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu 
ohnivého a oblakového na egyptský tábor a 
vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že 
se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli 
ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utecme před 
Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu 
Hospodin." Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni 
ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na 
jejich vozy a jízdu." Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a 
když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. 
Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal 
doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i 
jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za 
Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale 
Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody 
jim byly hradbou zprava i zleva.   

Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z mo-
ci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé 
Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou 
osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál 
Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku 
Mojžíšovi.  

Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele 
Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: "Hospodinu chci 
zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře 
koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, 
stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho 
velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji.  
Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.  
 Slyšeli jsme slovo Boží. – Bohu díky. 
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večeře na památku  
poslední večeře Páně 
 Nyní opět povstaňte a proneste požehnání: 
 Požehnaný jsi Otče, náš Bože, Králi světa, ty 
nás všechny živíš, staráš se o nás a nenecháváš 
nás bez pomoci. – všichni: Požehnaný jsi, Bože, 
navěky. 
 Požehnaný jsi, Pane Ježíši, tys vzal chléb do 
svých rukou, jimiž jsi myl nohy svých učedníků, 
abychom mohli vstoupit v síle Eucharistie do 
Božího království. – všichni: Požehnaný jsi, Bože, 
navěky. 
 Požehnaný jsi, Duchu Svatý, ty zpřítomňuješ 
Ježíše Krista, aby byl teď v našem středu a usedl 
s námi k tomuto stolu. – všichni: Požehnaný jsi, 
Bože, navěky. 
 Požehnej tedy, trojjediný Bože, toto jídlo, dej 
ať dnes večer přebýváme v tvé přítomnosti, ať 
velice toužíme po pokrmu Eucharistie, ve které 
zakoušíme předchuť tvého království, kde žiješ a 
vládneš na věky věků. Amen. 
 
 Nyní snězte večeři. Nemusíte u toho mlčet, ale 
zkuste téma rozhovoru volit tak, aby nenarušovala 
posvátný průběh dnešního večera. 
 
mytí nohou 
 Až dojíte, zůstaňte stále u stolu. Zazpívejte nebo 
přečtěte zpěv Kde je opravdová láska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeden z vás ať přečte evangelium (Jan 13,1-15) 
Můžete u toho zůstat sedět u stolu. 

Slova svatého evangelia podle Jana. – Sláva 
tobě, Pane. 

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, 
že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa 
k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, 

projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při 
večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu 
Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, 
že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od 
Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, 
odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou 
zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal 
učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, 
kterou měl uvázanou kolem pasu.  

Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: 
„Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu 
odpověděl: „Co já dělám, tomu ty nyní ještě 
nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr 
mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš 
mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít 
se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi 
umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu 
odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt 
jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne 
všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne 
všichni jste čistí.“  

Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe 
své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, 
co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a 
Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže 
jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte 
také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem 
vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte 
dělat i vy.“ 

Slyšeli jsme slovo Boží – Chvála tobě, Kriste. 
 

 Pokud chcete, můžete teď na 
znamení Kristovy lásky k vám i vaší 
vzájemné lásky umýt nohy a utřít je 
do ručníku. Můžete to udělat buď tak, 
že nohy bude mýt ostatním ten, kdo 
předsedá bohoslužbě, nebo je všichni 
umyjte navzájem jeden druhému. 
Pokud uznáte za vhodné, můžete i 
poprosit za odpuštění toho, čím jste 
druhé zranili.  
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přímluvy 
 Jeden z vás ať přečte přímluvy, odpovídejte na ně 
Prosíme tě, vyslyš nás nebo Pane, smiluj se. Přidejte i 
své vlastní. 
 V tento večer, kdy nám Pán dal příklad své 
lásky a začal pro nás trpět, obraťme se plni naděje 
k Bohu Otci a prosme ho za všechny lidi: 
 Prosme za všechny křesťany na celém světě: 

zachovej je, Otče, ve svém jménu a sjednoť je 
u stolu svého Syna.  

 Prosme za ty, kdo pro nejednotu křesťanů 
nemohou uvěřit: smiluj se nad nimi a nám 
odpusť tento hřích. 

 Prosme za celý svět, zvláště za ty, kdo jsou 
zkoušeni koronavirovou nákazou: chraň, 
Bože, každého člověka a nedopusť, aby někdo 
z lidí zahynul navěky.  

 Prosme za ty, kdo nesou odpovědnost za 
společnost a státy: ať zaujímají moudrá 
opatření, aby pomohly v boji s nákazou i 
s hrozící ekonomickou krizí. 

 Prosme za trpící a opuštěné: podepři je a 
přiveď k nim ty, kteří jim pomohou. 

 Prosme za toto naše společenství i za 
společenství naší farnosti: posvěť nás 
pravdou, zachovej nás od zlého a dej nám 
svou radost. 

 Prosme za touhu po Eucharistii: vlož nám, 
Pane do srdce velkou touhu po svatém 
přijímání a dej, ať brzy opět můžeme ve 
společenství slavit Eucharistii. 

 Prosme za naše zemřelé: dej se jim poznat, ať 
v tobě žijí věčně. 

 Přidejte své vlastní prosby. 
 Otče svatý, vyslyš tyto naše prosby, vždyť 
jsme tvůj lid. A neprosíme jen za sebe, ale za 
všechny lidi – i za ty, kdo neuvěřili v tvého 
Krista,který s tebou žije a kraluje na věky věků. 
Amen.  
 
 Můžete se chytit za ruce kolem stolu a pomodlete 
se společně Otče náš. 
 
vzbuzení touhy  
po svatém přijímání 
 Zazpívejte první tři sloky eucharistické písně 
Klaním se ti vroucně (kancionál č. 712): 
1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu 
ve svátosti sebe ukrýváš. / Tobě srdcem svým se 
zcela poddávám, / před tebou svou slabost, Bože, 
vyznávám. 
 
2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen 
sluchem svým tě jistě poznávám. / Věřím vše, co 

hlásal světu Kristus Pán, / v něm je základ pravdy 
lidstvu všemu dán. 
 
3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také 
skryto člověčenství tvé. / V obojí však věřím celým 
srdcem svým, / o milost tě prosím s lotrem 
kajícím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nyní se pomodlete starobylou modlitbu 
duchovního svatého přijímání. Může ji předčítat jeden 
z vás nebo se ji pomodlit všichni společně: 
  Klaníme se ti, Ježíši, a nabízíme ti lítost svých 
srdcí, která se utápí ve své nicotě i ve tvé svaté 
přítomnosti. Klaníme se ti, který ses rozhodl být 
přítomen v Eucharistii, ve svátosti své lásky. 
Toužíme tě přijmout v příbytcích svého srdce.             
V touze po svatém přijímání tě chceme teď 
přijmout svých duchem. Přijď k nám, Ježíši, 
abychom my přišli k tobě. Kéž tvá láska zažehne 
celý náš život.  Věříme v tebe, doufáme v tebe, 
milujeme tě. Amen.  
 
 Dopřejte si chviličku ticha a potom dozpívejte 
zbylé sloky písně: 
4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán 
a Bůh můj vroucně vyznávám. / Rač mé chabé víře 
větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat. 
 
5. Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se 
lidem dává Boží dobrota, / dej mé duši stále jenom 
z tebe žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít. 
 
6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás 
hříšné z hříchů očišťuj, / vždyť jediná krůpěj její 
stačila, / aby všeho světa viny obmyla. 
 
7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci 
toužícímu touhu vyplnit, / abych, jak zde hledím 
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s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří 
v tvář. / Amen. 
 
Getsemanská zahrada 
 Pokud jste si doma udělali místo, které má 
představovat Getsemanskou zahradu, přesuňte se 
tam. Ze stolu sklidíte a nádobí umyjete až potom. 
 Zazpívejte několikrát  zpěv Zůstaňte zde a bděte 
se mnou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pane Ježíši, po poslední večeři ses přesunul 
s učedníky do Getsemanské zahrady, kde jsi 
prožíval strach a úzkost z toho, co tě zítra čeká. I 
nám říkáš Zůstaňte zde a bděte se mnou. Dovol 
nám vnímat ve chvíli, kdy začíná tvé utrpení, 
lásku, se kterou jsi pro nás do toho šel. 
 
 Jeden z vás ať přečte evangelium (Mt 26,30-46): 
 Slova svatého evangelia podle Matouše – 
Sláva tobě, Pane 
 Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na 
Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode 
mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: 'Budu 
bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.' Po svém 
vzkříšení však vás předejdu do Galileje." Na to mu 
řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy 
ne!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že 
ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát 
mě zapřeš." Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou 
umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni 
učedníci.  
 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané 
Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, 
já půjdu dál, abych se modlil."  Vzal s sebou Petra 
a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek 
a úzkost.  Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až    
k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" Poodešel 

od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, 
je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak 
já chci, ale jak ty chceš."  
 Potom přišel k učedníkům a zastihl je                       
v spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou 
hodinu bdít se mnou?  Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale 
tělo slabé." Odešel podruhé a modlil se: "Otče 
můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a 
musím-li jej pít, staň se tvá vůle." A když se vrátil, 
zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, 
zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.  
 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě 
spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn 
člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, 
pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje!" 
 Slyšeli jsme slovo Boží – Chvála tobě, Kriste. 
 
 Zazpívejte Zůstaňte zde a bděte se mnou. Potom 
se pomodlete litanie: 
 Pane, smiluj se.  - Pane, smiluj se. 
 Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. 
 Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. 
 Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi. 
 Synu, Vykupiteli světa, 
 Bože Duchu Svatý, 
 Bože v Trojici jediný, 
 
 Pane Ježíši Kriste, Tys nás skrze svou smrt 

smířil s Otcem a spasil nás, - smiluj se nad 
námi. 

 Ty ses z velkém lásky k nám rozhodl pro nás 
zemřít 

 Tebe, trpícího Beránka, pro nás učinil Bůh 
moudrostí, spravedlností, svatostí a vykou-
pením, 

 Ty očišťuješ, posvěcuješ a ospravedlňuješ 
všechny, 

 Ty jsi bohatý, ale stal ses pro nás chudým, 
abychom z Tvé chudoby zbohatli, 

 Ty jsi silný, ale stal ses pro nás slabým, 
abychom z tvé  slabosti čerpali sílu, 

 Ty ses vydal za naše hříchy, abys nás vytrhl 
z moci zla, 

 Tys přišel na tento svět, abys spasil hříšníky, 
 Tys dal sám sebe jako výkupné za všechny, 
 Tys prožíval vnitřní temnotu, abys vnesl světlo 

do našeho života, 
 Tys přišel na tento svět, abys svým utrpením 

hledal a zachránil ztracené, 
 Ty jsi dobrý pastýř, který dává za ovce svůj 

život, 
 Tys prožíval v Getsemanské zahradě smrtel-

nou úzkost a prázdnotu duše, 
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 Vykupiteli potící se krví v Getsemanské 
zahradě , veď nás, abychom se k Tobě obrátili 
celým srdcem, 

 Lékaři těla i duše, uzdrav rány, které nám 
způsobil hřích, 

 Pomoz nám odložit všechno staré a špatné, 
 Ty nás učíš, že hřích proti bratřím je hřích 

proti Tobě, 
 Dej, ať se smíříme s Tebou i s bližními, 

abychom byli živým znamením Tvé lásky, 
 Naplň nás skrze svátost smíření hojností 

svého pokoje,  
 Dej, ať si uvědomíme, jak veliká je Tvoje láska 

k nám, abychom se naučili odpouštět a 
opravdu milovat své bratry a sestry, 

 Pro svou modlitbu v Getsemanské zahradě 
z nás učiň muže a ženy modlitby 

 Pro svou úzkost v Getsemanské zahradě 
uzdrav naše úzkosti 

 Pro svůj krvavý pot uzdrav rány našeho srdce 
 Pro svou lásku k nám, v níž jsi na sebe přijal 

utrpení pro nás, z nás odstraň všechno staré a 
naplň nás novým duchem, 

 Pro temnotu, kterou prožívala tvá duše nám 
dej světlo, abychom už nebloudili, ale vrátili se 
k Tobě na cestu spravedlnosti, lásky a pokoje, 

 Pro svůj vnitřní boj v Getsemanské zahradě 
nám pomoz v našich bojích, zkouškách a 
pokušeních, 

 Pro své rozhodnutí přijmout vůli svého Otce 
nám dej pevnou důvěru v Boží lásku 

 Pro svůj kalich utrpení, který jsi v Getse-
manské zahradě začal pít, nám pomoz s naším 
vnitřním i tělesným utrpením 

 Pro krásu svého srdce znič naši špatnost, 
kterou si navzájem tolik ubližujeme, a dej, ať 
nás přemůže a zachrání Tvé milosrdenství, 

 Pro svou nevinnost zahlaď všechny naše viny 
a otevři před námi bránu do věčného života, 

 Přijmi naši lítost nad svými hříchy, vysvoboď 
nás z jejich otroctví a dej, ať žijeme ve 
svobodě Tvých synů a dcer, 

 
 Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - 

smiluj se nad námi. 
 Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - 

smiluj se na námi. 
 Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - 

smiluj se nad námi. 
Modleme se: Milosrdný Bože, odpusť nám 
všechno, čím jsme se provinili proti tobě a proti 
druhým a pro kalich utrpení svého Syna dej, ať 
jsme v Kristu jedno srdce a jedna duše, ať Tvá 
spasitelná milost zničí všechny naše hříchy a 

pomoz nám, abychom se k Tobě upřímně obrátili a 
neustále prohlubovali svůj vztah k Tobě. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 Zazpívejte Zůstaňte zde a bděte se mnou. Potom 
ať někdo dočte zbytek evangelia (Mt 26, 47-57) 
 Slova svatého evangelia podle Matouše – 
Sláva tobě, Pane 
 Ještě (Ježíš) ani nedomluvil a přišel Jidáš, 
jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali 
zástup, ozbrojený meči a holemi.  Jeho zrádce s 
nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; 
toho zatkněte." A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: 
"Buď zdráv, Mistře", a políbil ho. Ježíš mu 
odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!"  
 Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce 
a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl 
po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu 
ucho. Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; 
všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či 
myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a 
poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?  
Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí 
být?" V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste 
na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste 
mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a 
nezmocnili jste se mne.  Toto všechno se však 
stalo, aby se splnilo, co psali proroci."  
 A tu ho všichni učedníci opustili a utekli.  Ti, 
kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi 
Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší. 
 Slyšeli jsme slovo Boží – Chvála tobě, Kriste. 
 
 Zazpívejte Zůstaňte zde a bděte se mnou. 
 Pane Ježíši Kriste, už v Getsemenech jsi 
zakusil strach, opuštěnost, když jsi doufal, že 
učedníci budou s tebou, zradu Jidáše, násilí 
vojáků. Zítra budeš ukřižován a zemřeš. Dej nám 
odvahu, ať tě neopouštíme. Podívej se prosíme na 
naše strachy, naši osamocenost, naše rány. 
Podívej se prosíme také na rány světa, na úzkost a 
opuštěnost nemocných koronavirem. Svou 
úzkostí uzdrav naše úzkosti. Svou opuštěností 
uzdrav opuštěnost naši. Svými ranami uzdrav 
naše rány. Ty žiješ a vládneš s Bohem otcem 
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. 
Amen. 
 
 Vyproste si požehnání. Přitom se žehnejte 
znamením kříže: 
   Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás 
všeho zlého a doveď nás do života věčného. 
Amen. 
 Zazpívejte Zůstaňte zde a bděte se mnou. 


