HOD BERÁNKA
Liturgie na připomínku Kristovy Poslední večeře
na základě sederové pesachové hostiny
(zkrácená verze pro účastníky)

Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že i díky jen troše kvasu všechno těsto zkvasí?
Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť jste nekvašenými chleby.
Byl totiž obětován také náš velikonoční beránek (‚pascha‘), Kristus.
Proto slavme svátek ne jako starý kvas, kvas zla a špatnosti,
ale jako nekvašený chléb upřímnosti a pravdy.
(1 Kor 5,6-8)

LITURGIE HODU BERÁNKA
1.

ÚVODNÍ OBŘADY A ŽEHNÁNÍ

Odstranění starého kvasu
Hostitel pak pronáší požehnání:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, že jsi nás posvětil svými příkazy a
přikázals nám odstranit veškerý kvas.
Všichni odpoví:

Všechen kvas a všechno, co podléhá zkvašení, co jsme přehlédli a neodstranili, budiž
pokládáno z nic a rovno zemskému prachu.
Přivítání a úvod
Hostitel uvede do celého slavení slovy:

Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před očima znamení naší radosti, se
shromažďujeme k posvátné slavnosti. S celým domem izraelským, chceme všichni, staří i
mladí, spojující minulost a budoucnost, opět naslouchat Božímu povolání k bohoslužbě a na
toto povolání poslušně odpovědět. Prožívající náš příběh, které je určen pro všechny národy,
a jenž ještě není uzavřen, se dnes shromažďujeme slavit tuto Paschu, jak je psáno:
Všichni odpoví (Ex 12,17):

„Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem
vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy
platné nařízení pro všechna vaše pokolení.“
Hostitel:

Jsme zde shromážděni, abychom naplnili toto přikázání.
Všichni odpoví (Ex 13,13):

„Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odtud
vyvedl pevnou rukou.“
Zažehnutí svátečních svící
Matka domu zažehuje dvě hlavní sváteční svíce a přitom recituje či zpívá následující požehnání:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi nás zachoval při životě, a my tak můžeme opět
slavit tuto slavnost. Když zažeháváme tato sváteční světla, vyprošujeme si Boží světlo v našem středu, abychom
tak mohli nově spatřit smysl dnešní slavnosti.
Všichni pokračují (spolu s matkou domu a po případném zapálení všech dalších svící):

Kéž nás tato světla, která jsme právě zapálili, prozáří naše životy, abychom užívali
svých schopností, které jsi nám zdarma daroval, abychom pomáhali a ne škodili,
abychom milovali a ne nenáviděli, abychom žehnali a ne proklínali, abychom sloužili
Tobě, Bože náš, dárče svobody.
Kadeš: Požehnání nad vínem
PRVNÍ POHÁR: Pohár posvěcení a vyvedení
Hostitel uvede žehnání prvního poháru vína slovy:

Příběh naší spásy nám říká, že Bůh svá zaslíbení svobody dával svému lidu různými
způsoby a různými slovy. Čtyřmi poháry plodu vinné révy slavíme a připomínáme si čtvero
Božích zaslíbení daných Izraeli i nám: vyvedení z vnějšího útlaku, vysvobození z vnitřní
nesvobody, záchranu z nebezpečí a přijetí za vlastní.
Všichni odpoví (Ex 6,6-7):

„Já jsem Hospodin, vyvedu vás z Egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví,
zachráním vás vztaženou paží a velkými soudy a přijmu vás za svůj lid a budu vaším
Bohem.“
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Hostitel naplní svůj první pohár, všichni si svoji číši naplní tak, aby obsah zvládli vypít (budou je plnit
ještě třikrát!), všichni své číše pozdvihnou a hostitel recituje požehnání:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi stvořil plod vinné révy. Dal jsi
nám, Hospodine, Bože náš ve své lásce svátek nekvašených chlebů, čas naší svobody, jako
stálou připomínku vyvedení z Egypta. Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru,
který naplňuješ svá zaslíbení a jsi vždy věrný ke svým služebníkům a služebnicím v jejich
důvěře. Vyvádíš nás do svobody od každého útlaku, který by nám bránil být tvým vlastním
lidem.
Všichni odpoví (Ex 6,6):

„Já jsem Hospodin, vyvedu vás z Egyptské roboty…“
Všichni vypijí první pohár, přičemž možno vložit nějaký krátký hymnus (zvlášť nezpívalo-li se po
požehnání světla).

Urchac: Mytí rukou jako příprava k hostině
Hostitel krátce vysvětlí symboliku mytí rukou (posvátnost hostiny, očista srdce, případně ochota ke
vzájemné službě) a vyzve k vykonání úkonu.
Účastníci si (vzájemně) umývají ruce (či nohy – pak asi s doprovodem nějaké hudby).

Karpas: Jarní zelenina jako symbol obnovy
Hostitel krátce uvede smysl symboliky karpasu (jaro jako čas znovuzrození, obnovy a nového života
symbolizované zemí, která se zazelená novými ratolestmi) a symboliky Písně písní (láska mezi mužem a
ženou a smluvní partnerství s Bohem). Nakonec vyzve k recitaci úryvků z Písně písní (možno proložit
zpěvem písně č. 5 z přílohy, „Kol dodi“).
Muži recitují společně (Pís 2,10-13):

„Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou
tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v
naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně,
krásko má, a pojď!“
Ženy odpoví (Pís 2,16.3-4):

„Můj milý je můj a já jsem jeho. Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi
syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl
do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.“
Všichni pak zakončí (Pís 8,6-7):

„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je
láska… Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo
dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“
Hostitel pokračuje:

A přeci – tato ohromná síla Bohem darovaného života se často rodí uprostřed slz.
Vezme kousek kořenové zeleniny s natí, ponoří do misky se slanou vodou a pokračuje:

Dnes neslavíme jen svátek jara jako času lásky, ale především svátek svobody a
podivuhodné záchrany, kterou Bůh obdaroval nás, kteří jsme byli otroky v Egyptě. Proto
nemůžeme zapomenout na mnohá utrpení, která naše nesvoboda s sebou nesla a často
ještě přináší i dnes. Nemůžeme zapomenout, že i dnes je život často ponořen do moře
utrpení a slz. Ať nám i toto ponoření karpasu do slané vody připomene naše spojení si lidmi,
kteří i dnes trpí v otroctví.
Všichni pozdvihnou kousek karpasové zeleniny, pronášejí následující požehnání a po něm zeleninu ponoří
do slané vody:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, stvořiteli plodů země, ty nám
setřeš každou slzu z očí.
Jachac: Rozlomení středního macesu

3

Hostitel odkryje macesy na sederové míse, vyjme prostřední z nich (zvaný „levi“), pozdvihne a říká:

Nyní rozlomím prostřední maces na dvě části. Jednu z nich odložíme jako afikoman. Později
se o něj budeme dělit, podobně jako se za starých časů naši předkové dělili o velikonočního
beránka při bohoslužbě v Jeruzalémě. Dělení se o chléb vytváří přátelské pouto mezi všemi
lidmi kdekoli na světě.
Láme maces na dvě části, jednu odloží zpět na původní místo, ‚afikoman‘ drží před sebou a říká:

Kvůli našemu vysvobození budeme nyní společně vyslovovat ona starobylá slova, která nás
spojují s naším vlastním lidem i se všemi lidmi v nouzi, s nespravedlivě vězněnými a lidmi
bez domova. Naše vlastní vykoupení je totiž spojeno s vysvobozením z tíhy útlaku všech lidí
kdekoli na světě. A je to jen a jen milost Hospodinova, která nás činí svobodnými!
Všichni naváží slovy:

Toto je chléb strádání, který jedli naši předkové v egyptském otroctví. Každý, kdo je
hladov, ať přijde a pojí, každý, kdo je v nouzi, ať přijde a slaví Pesach s námi. Tento
rok jej slavíme zde - příští rok v Jeruzalémě. Tento rok jako otroci, v roce příštím jako
svobodní lidé!
Hostitel zabalí ‚afikoman‘ do ubrousku (odloží stranou) a říká:

Tuto část macesu, kterou použijeme jako afikoman, neboli „zákusek“ na závěr hostiny, nyní
(později) ukryjeme. Je to symbol našeho vykoupení, po kterém toužíme a o kterém jsme si
jisti, že přijde, které však ještě plně nevidíme.

2.

PŘÍBĚH O VYVEDENÍ Z EGYPTA

Magid: Vyprávění pesachové hagady
Hostitel celý obřad vyprávění hagady uvede například takto:

Tóra nás učí, že naše děti se nás budou vyptávat na to, co to vlastně znamená být Božím
lidem. Hospodin nás naučil, že je jim proto třeba vyprávět příběh o vyvedení z Egypta. Je to
naše povinnost i výsada, abychom na jejich touhu a jejich otázky dobře odpověděli.
Nejmladší z dětí se zeptá:

Co odlišuje tuto noc ode všech ostatních nocí?
- Že totiž každé jiné noci jíme jak kvašený, tak nekvašený chléb, ale tuto noc jen
nekvašený?
- Že každé jiné noci jíme všechnu zeleninu, ale této noci jen hořkou?
- Že každé jiné noci ani jednou neponořujeme do slané vody, ale této noci
dvakrát?
- Že každé jiné noci jíme běžným způsobem, ale této noci hodujeme obzvlášť
slavnostně?
Všichni odpovídají:

Bývali jsme otroky faraónovými v Egyptě, ale vyvedl nás Věčný, Tvůrce náš, odtamtud
rukou mocnou a napřaženou paží.
Hostitel pokračuje:

Kdyby nevyvedl, Svatý, buď žehnán, naše předky z otroctví, dodnes bychom my, naše děti a
děti našich dětí byli otroky faraónovými v Egyptě, zbaveni vší důstojnosti.
Všichni pokračují:

Tehdy jsme uctívali modly a byly zotročeni vlastními hříchy, avšak Bůh nám ve své
dobrotě a milosrdenství odpustil naše přestoupení a povolal nás být jeho lidem.
Hostitel pokračuje:

A proto je tato noc odlišná od všech ostatních nocí, protože jsme se shromáždili, abychom si
připomněli, kým jsme, co pro nás Bůh učinil, a abychom našim dětem vyprávěli příběh o Boží
milosti a záchraně.
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Všichni pokračují:

Požehnán buď Hospodine, Bože náš, který jsi všude přítomný svou osvobodivou
mocí. Požehnán buď Hospodine, Bože náš, který jsi nás vysvobodil ze všeho, co nás
zotročovalo.
Matka domu pokračuje:

Hospodin slíbil Abrahámovi a Sáře, že z nich učiní velký národ, a toto zaslíbení obnovoval pro každou generaci,
Izákovi i Jákobovi. Později Jákobovy děti sestoupily za chlebem do Egypta, kde jejich bratr Josef byl faraónovým
poradcem. Časem se z nás stal velký, mocný a početný národ. Avšak léta ubíhala a moci se ujal další faraón,
který si na Josefa nepamatoval a jeho Boha neznal, a tak si nás zotročil. Egypťané nás začali nenávidět,
pronásledovat, trápili nás a nasadili nám tvrdou robotu. Museli jsme vyrábět cihly ze slámy a hlíny a stavět
faraónova města. Protože se faraón bál, že se vzepřeme, nařídil, aby byl každý novorozený chlapec utopen. Znali
jsme tak jen lopotu, utrpení a slzy.
Hostitel pokračuje:

Uprostřed tohoto utrpení jsme volali k Bohu a doufali, že bude pamatovat na svá zaslíbení,
která dal našim praotcům. A Bůh vyslyšel naše volání uslyšel, uviděl naši bídu, naše útrapy a
náš útlak a rozpomenul se na smlouvu, kterou uzavřel s Abrahámem. Skrze moudrou matku
a sestru, Bůh zachránil chlapce jménem Mojžíš z krutých rukou faraónových. Potom, co
Mojžíš vyrostl, Bůh jej poslal, aby nás vyvedl z egyptského otroctví a slíbil mu, že bude s ním.
Matka domu pokračuje:

Avšak když Mojžíš žádal faraóna, aby nás propustil, ten odmítl a ještě zvýšil útlak. Ani v ranách a pohromách,
které tehdy na Egypt přišly, faraón nerozpoznal důsledky své zatvrzelosti a nepropustil nás.
Hostitel pozvedne svůj (druhý) pohár a pokračuje:

Za okamžik budeme pít druhý pohár, pohár vysvobození, a budeme v radosti oslavovat
vysvobození z otroctví. Plný, přetékající pohár je symbol radosti a požehnání. Avšak naše
radost je poznamenána tím, že Egypťané, kteří jsou také Boží děti, trpěli faraónovou
zatvrzelostí a zlými činy. Na cestě ke svobodě bylo obětováno mnoho životů a my se
neradujeme ze smrti žádného z Božích dětí. Když si nyní budeme připomínat egyptské rány,
při zmínce o jednotlivých ranách vždy ukápneme kapku vína z našich číší, abychom si
uvědomili cenu hříchu a důsledky zla v našem světě.
Hostitel recituje (při každé ráně všichni odkapávají kapku vína na talíř):

Krev – žáby – komáři – mouchy – mor – vředy – krupobití – kobylky – temnota – smrt
prvorozených.
Hostitel svůj pohár postaví zpět na stůl (ANIŽ BY SE NAPIL), ostatní učiní podobně.
Matka domu pokračuje:

Faraón setrvával v zatvrzelosti až do poslední rány, smrti všeho prvorozeného v Egyptě, po které se teprve
rozhodl nás propustit. Tím, že náš lid byl poslušný Božích pokynů a pomazali veřeje svých příbytků krví
obětovaného beránka, byly této rány ušetřeni a smrt „přeskočila“ jejich domy. Proto se i dnešní slavnost nazývá
„pascha“, což v hebrejštině znamená „přeskočit“.
Hostitel ze sederové mísy pozdvihne, ukáže kost (hebr. ‚zeroa‘) a říká:

Čeho je tato kost symbolem? Je to symbol velikonočního beránka, který byl v Egyptě zabit,
aby naše děti mohly žít, a kterého naši předkové jedli v dobách Chrámu. Připomíná nám
nejen velikou Boží milost, se kterou nás obdarovává životem, a ne smrtí, ale také naše
povolání na dar života poslušně odpovědět.
Hostitel vrátí kost na místu, ukáže pečené vejce (hebr. ‚bejca‘) a říká:

Co nám připomíná toto vejce? Toto vejce je symbolem oběti smíru a symbolem zármutku.
Připomíná nám, že jeruzalémský Chrám, místo zápalných obětí, již nestojí, a proto oběti již
nejsou obětovány. Avšak vejce je také symbolem nového života a naděje a připomíná nám,
že Boží milost není omezena na chrámové oběti.
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Matka domu pokračuje:

Avšak když jsme už ve spěchu opouštěli Egypt, faraón změnil své rozhodnutí a poslal armádu, aby nás
pronásledovala. Byly jsme uvězněni mezi egyptskou armádu a Rákosové moře a neměli jsme kam uniknout.
Avšak Bůh řekl Mojžíšovi, aby pozdvihl svoji hůl nad moře. Bůh rozdělil mořské vody a my jsme tak mohli projít
suchou nohou středem moře. Když se nás Egypťané pokoušeli pronásledovat, voda se nad nimi zavřela. Když
jsme viděli, že jsme svobodni, Miriam, Mojžíšova sestra, nás svojí písní a tancem vedla k radostné Boží chvále a
oslavě.
Všichni naváží:

Požehnán jsi, Hospodine, Vládče vesmíru, který slyšíš nářek utlačených, přinášíš
svobodu zajatým a tvoříš z nás svůj vlastní lid.
Může navázat radostná píseň oslavující vysvobození a záchranu (např. Dajenu).
Hostitel nyní pozdvihne a ukáže zbylé macesy a říká:

Nekvašený chléb, který jíme: co připomíná? To, jak nezbyl našim předkům čas nechat těsto
vykynout, než je Vládce všech vládců, Svatý, buď požehnán, oslovil a vysvobodil.
Všichni naváží (Dt 16,3):

Jak je psáno: „Nebudeš při něm jíst nic kvašeného. Po sedm dní budeš při něm jíst
nekvašené chleby, chléb poroby, neboť jsi chvatně vyšel z egyptské země. Po všechny
dny svého života si budeš připomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské země.“
Hostitel odloží macesy, ukáže hořké byliny (hebr. ‚maror‘;hlávkový salát, křen či řeřicha) a říká:

Hořké byliny, které jíme: co připomínají? To, jak Egypťané našim předkům trpčili život.
V každé generaci má každý povinnost považovat se za toho, který sám vyšel z otroctví.
Všichni naváží (srov. Ex 13,8 a Dt 6,23):

Jak je psáno: „Vyprávěj to svým dětem dnes, aby i ony mohly každé za sebe říkat:
Toto pro mě Hospodin vykonal, když jsem vycházel z Egypta.“ Svatý, buď požehnán,
nevysvobodil jen naše předky, nýbrž s nimi i nás. Jak je psáno: „Ale nás odtamtud
vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim předkům.“
Hostitel odloží hořké byliny, ukáže společně kořenovou zeleninu (hebr. ‚karpas‘; petržel, celer,
ředkvička s natí) a misku s charosetem a říká:

Dnešní noc namáčíme zeleninu dvakrát. Jednou jsme ji již namáčeli do slané vody, na
připomínku slz utrpení. Za chvilku ji budeme podruhé namáčet do sladkého ‚charosetu‘,
abychom si připomněli sladkost, kterou nám Bůh může darovat uprostřed všech možných
hořkostí.
Všichni naváží (Ž 119,107.103):

„Byl jsem velice pokořen, Hospodine, podle svého slova mi zachovej život. Jak
lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má ústa.“
Hostitel pozvedne (druhý, již před začátkem hagady naplněný) pohár, odkryje macesy a říká:

Proto máme povinnost děkovat mu, slavit, chválit, velebit, povznášet, světit, žehnat,
honosit a zbožňovat Jeho, jenž obdařil naše předky i nás takovými zázraky. Vyvedl nás
z otroctví na svobodu, ze smutku k radosti, z truchlení k oslavě, z temna do
velkolepého světla, z poroby ke spáse. Zpívejme mu novou píseň, opěvujme
Hospodina!
Všichni zpívají nějakou píseň chvály a svědectví o Božích činech (např. č. 3 z přílohy nebo „Dajenu“).

DRUHÝ POHÁR: Pohár vysvobození
Hostitel vezmeme do ruky (druhý) pohár (naplněný již před začátkem vyprávění hagady), pozdvihne jej
(ostatní pozdvihnou své číše) a říká:

Tímto druhým pohárem oslavujeme vysvobození, které Bůh daroval nám samotným. V této
darované svobodě můžeme v Bohu děkovat, chválit jej, uctívat jej a radovat se v něm. On
nás provedl spoutanosti ke svobodě, od bolesti k radosti, od temnoty ke světlu, od otroctví ke
vykoupení.
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Všichni naváží (Ex 6,6):

„Já jsem Hospodin…, vysvobodím vás z vašeho otroctví…“
Hostitel pokračuje požehnáním:

Požehnán buď Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, žes vyprostil nás a naše předky z
otroctví a přivedl nás do této noci jíst macesy a hořké byliny. Tak nás Věčný, Tvůrče náš a
Bože našich předků, přiveď do dalších svátků a výročí v budoucnu a v míru. Nadšeně
postavíme Tvoje město, s radostí Ti budeme sloužit. Pak Ti vzdáme díky novou písní o své
záchraně a duševní svobodě. Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, že vysvobozuješ Izrael.
Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi stvořil plod vinné révy.
Všichni pijí druhý pohár.

3.

SYMBOLICKÁ HOSTINA

Rachca: Umytí rukou před požehnáním
(Vstupní modlitba, čtení Jan 12,2-14, případně krátký výkladem či obřad mytí nohou; viz poznámka
výše).
Myjeme si ruce (možno pouze hostitel). Hostitel říká:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, žes nás posvětil svými příkazy a
přikázal nám mýt si ruce.
Moci: Požehnání nad chlebem
Hostitel pozvedne zbylé macesy a recituje požehnání:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, že necháváš rašit ze země chléb.
Hostitel rozláme horní maces (‚kohen‘) a zbylou část prostředního macesu (‚levi‘) a rozdává celé
skupině. Je také možné, že i další pomáhají lámat a rozdávat. Každý zatím drží svoji část macesu
v rukou, dokud se nerozdá všem.
Všichni pak společně odpoví:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, žes nás posvětil svými příkazy a
přikázal nám jíst nekvašený chléb.
Maca: Pojedení macesu
Všichni sní svoji část macesu.

Maror: Maror s charosetem
Hostitel ze sederové mísy rozdá každému malý kousek hořkých bylin a komentuje:

Požití těchto hořkých bylin kéž nám připomene hořkost našeho otroctví v Egyptě. Až je
budeme jíst, dopřejme si zakusit hořkou chuť slz soucitu s našimi otci a matkami
prožívajícími tak velkou bolest. Avšak prolévejme slzy také pro ty, kteří jsou ještě i dnes stále
zotročeni a ještě nezakusili záchranu, kterou přináší náš milostivý Bůh.
Všichni odpoví:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, žes nás posvětil svými příkazy a
přikázal nám jíst hořké byliny.
Všichni jedí hořké byliny.
Hostitel po příslušné době určené pro snězení bylin říká:

Stejně, jako si připomínáme hořkost otroctví, tak si také chceme připomenout naději, kterou
máme v Hospodinu.
Pak vezme maces, hořké byliny a charoset a říká:

Charoset je sladká směs jablek (datlí), medu a oříšků. Má nám připomenout směs hlíny a
slámy, ze které naši předkové museli vyrábět cihly pro faraóna. Avšak sladkost této směsi
nám má zároveň připomínat, že hořkost egyptského otroctví byla proniknuta nadějí do
budoucnosti nesené Božími zaslíbeními. I dnes je život často směsí hořkosti a sladkosti,
smutku a radosti.

7

Hostitel pak vezme maces s marorem a namočí jej do charosetu (nebo na něj charoset přidá lžící).
Zbylá polovina macesu se použije na přiklopení (čímž se vyrobí „Hillelův sandwich“, viz níže).

Korech: Pojedení macesu, maroru a charosetu
Hostitel dále komentuje:

Za dnů jeruzalémského Chrámu jedl rabi Hillel pesachový sandwich, velikonočního beránka,
spolu s hořkými bylinami a macesy. Protože Chrám již nestojí a beránci jež nejsou obětováni,
nemůžeme jíst beránka s naším sandwichem. Proto místo něj používáme charoset, abychom
si připomínali naději, kterou máme v Bohu a sladkost, kterou Bůh může přinést do jakkoli
hořkých okolností našeho života.
Všichni také namáčejí zbylé kousky svých macesů do charosetu a jí je společně s hořkými bylinami.

Šulchan orech: Sváteční večeře
(Četba Jan 13,2-14)

Cafun: Odložená polovina středního macesu
Hledání afikomanu.

4.

DÍKŮVZDÁNÍ

Eucharistie
TŘETÍ POHÁR: Pohár vykoupení a spásy
Hostitel (či matka tomu) může vlastní slavení eucharistie uvést například takto:

Nyní, spojeni ve víře, radosti, utrpení i naději s našim staršími bratřími a sestrami ve víře,
můžeme s důvěrou vstoupit do tajemství našeho vysvobození v křesťanském slavení
eucharistie. Třetí kalich sederu, „kalich vykoupení a spásy“, bude při tomto slavení
symbolicky spojen s kalichem Eliášovým, vyjadřujícím naději na jistý mesiášův příchod.
Všichni odpoví (Ex 6,6):

„Já jsem Hospodin…, vykoupím vás vztaženou paží.“
Předsedající mírně pozdvihne misku s afikomanem a říká (srov. Iz 61,1-2 a Lk 4,18-19):

Nyní je třeba učinit zjevným, co bylo skryto. Našli jsme afikoman, který tradičně symbolizuje
naději do budoucnosti, naději na vykoupení, naději na to, že Bůh vstupuje do dějin, aby
zvěstoval radostnou zvěst chudým, osvobodil vězněné, navrátil zrak slepým, sňal jho
z utlačovaných a vyhlásil milostivé léto Hospodinovo. Avšak my jsme uvěřili, že tato naděje
se již naplnila a můžeme s důvěrou volat:
Všichni odpoví:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z Tvé štědrosti jsem přijali chléb, který
ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného
života. Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Předsedající naplní Eliášův pohár, mírně jej pozdvihne jej a říká:

Tento pohár je tradičně určen pro proroka Eliáše, který neuzřel smrti, ale byl vzat do nebe
v ohnivém voze. Stálou a živou nadějí Božího lidu bylo, že Eliáš přijde o svátcích Paschy a
ohlásí příchod mesiáše, syna Davidova. Proto z tohoto kalichu tradičně nikdo nepil. Avšak my
jsme uvěřili, že Hospodin již naplnil svá zaslíbení daná našim předkům a můžeme s důvěrou
volat:
Všichni odpoví:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti
přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce, a stane se nám nápojem duchovním.
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Předsedající vyzve:

Protože Eliáš již přišel v Janu Křtiteli a ohlásil mesiášův příchod v Ježíši Kristu, modleme se,
abychom se s ním mohli spojit a aby Bůh přijal oběť své církve.
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Všichni odpoví:

Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.
Předsedající se modlí („Modlitba nad dary“ ze Mše na památku večeře Páně na Zelený čtvrtek):

Přijmi, Bože, tyto dary a dej nám ducha pravé zbožnosti, aby se Ti naše služba zalíbila; vždyť
slavíme památku oběti, kterou se stále uskutečňuje naše vykoupení. Skrze Krista, našeho
Pána.
Všichni:

Amen.
Následuje vlastní slavení eucharistie, například za použití zelenočtvrteční preface.

5.

ZÁVĚREČNÉ CHVALOZPĚVY

Halel: Pesachový chvalozpěv
Hostitel:

Naše slavení sederu i slavení našeho vykoupení v Kristu je nyní dovršeno. Radujme se a
vzdávejme díky v pokorném postoji úžasu před nezměrnou Boží láskou. Za chvilku naplníme
čtvrtý pohár, pohár vděčnosti za vykupující a uzdravující Boží přijetí sjednocující nás
v jednom Božím lidu.
Všichni odpoví (Ex 6,7):

„Já jsem Hospodin…, přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem.“
ČTVRTÝ POHÁR: Pohár přijetí
Hostitel naplní svůj čtvrtý pohár, naznačí ostatním, aby si také naplnili číše a všichni své číše
slavnostně pozvednou.
Hostitel:

Pozvedáme nyní tento čtvrtý pohár, pohár díkůvzdání za Boží trvalé, věrné a proměňující
přijetí. Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi nás přijal za vlastní a
dovolil Tě nazývat Otcem. Chceme Tě nyní společně chválit a oslavovat tvé milosrdenství,
které je trvá navěky.
Recitace Žalmu 118; společná odpověď:

Jeho milosrdenství trvá navěky.
Hostitel:

Avšak celý příběh spásy ještě uzavřen není. Slavili jsme nyní, co Bůh učinil v dějinách a co
daroval nám, avšak zároveň s touhou očekáváme novou budoucnost, konečné dovršení
Kristova příchodu ve slávě, nové nebe a novou zemi. Proto se nakonec vzájemně
povzbuďme v této touze po dovršení slávy v novém Jeruzalémě:
Všichni odpoví:

Příští rok v novém Jeruzalémě!
Hostitel:

Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi stvořil plod vinné révy.
Pijeme čtvrtý pohár (možno doprovodit např. zpěvem písně č. 1 z přílohy, „Jevarechecha“).

Nirca: Tradiční sederové písně a další chvalozpěvy
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PŘÍLOHA

1. JEVARECHECHA (Ž 128,5-6)
d
g
d
A
dA
JeVARECHeCHA HA ŠEM MI CIJON U ReE Be TUV JERUŠALAIM
Hospodin až žehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma
d
g
d
A
d
JeVARECHeCHA HA ŠEM MI CIJON KOL JEMEJ JEMEJ CHAJECHA
Hospodin ať žehná ti ze Sionu, po všechny dny života tvého
d
D
g C
A
/:U ReE VANIM LeVANECHA ŠALOM AL ISRAEL
abys viděl syny svých synů - pokoj nad Izraelem!
d
D
g
d
A
d(A)
U ReE VANIM LeVANECHA ŠALOM AL ISRAEL:/

2. KI ANU
e
H e
H
a H
e
H e
H
e
KI ANU AMECHA Ve ATA ELOHENU KI ANU AMECHA Ve ATA ELOHENU
Neboť my (jsme) tvůj lid a ty (jsi) náš Bůh.
h
e
h
G
H
e H e
C
a
H e
KI ANU VANECHA Ve ATA AVINU KI ANU VANECHA Ve ATA AVINU
Neboť my (jsme) tví synové a ty (jsi) náš Otec.
a
e
/:KI ANU AMECHA Ve ATA ELOHENU KI ANU AMECHA Ve ATA ELOHENU
a
H
eH
KI ANU VANECHA Ve ATA AVINU:/

3. OSE ŠALOM (Job 25,2)
d
A
d D7
/:OSE ŠALOM BIMROMAV
On působí pokoj na svých výšinách
g
C
F d g
C
F d
HU JAASE ŠALOM ALEJNU Ve AL KOL ISRAEL
on způsobí pokoj v nás i nad celým Izraelem
g
A
d
Ve IMRU IMRU AMEN:/
A řekněte, řekněte: Amen
D
g
C
F
d
g
A
d
/:JAASE ŠALOM JAASE ŠALOM ŠALOM ALEJNU Ve AL KOL ISRAEL:/
Způsobí pokoj v nás i nad celým Izraelem
d
a
d
E
A
JAASE ŠALOM JAASE ŠALOM ŠALOM ALEJNU Ve AL KOL ISRAEL
D
g
C
F
d
g
A
d
/:JAASE ŠALOM JAASE ŠALOM ŠALOM ALEJNU Ve AL KOL ISRAEL:/
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4. HINNE MA TOV (Ž 131,1) 6/8
d
g d A7
d
1. /:HINNE MA TOV U MA NAIM ŠEVET ACHIM GAM JACHAD:/
Hle, jaké dobro, jaké blaho, když bratři spočívají ve svornosti
d
g d
A7
d
2. /:HINNE MA TOV ŠEVET ACHIM GAM JACHAD:/

5. KOL DODY (Pís 2,8)
e
A
H7
e
/:KOL DODY KOL DODY KOL DODY HINNE ZE BA:/
Hlas mého miláčka! Hle, právě přichází!
e
D
e
D G D
G D H7
MEDALEG AL HE HARIM MEKAPEC AL HA GVAOT
Hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky
e
D
e
D G A
H7
e
MEDALEG AL HE HARIM MEKAPEC AL HA GVAOT

6. HEVENU ŠALOM ALECHEM
d
HEVENU ŠALOM ALECHEM Přinášíme vám pokoj
g
HEVENU ŠALOM ALECHEM
A
d
HEVENU ŠALOM ALECHEM
A
A7
d
HEVENU ŠALOM ŠALOM ŠALOM ALECHEM

7. ZE GUFI (Lk 22,19-20)
E7
a
e7
a
eh
C E7
ZE GUFI HA NITAN BAADCHEM ZOT ASU Le ZICHRONI
Toto je mé tělo vydávající se za vás, to čiňte na mou památku
a e7
a
eh
C E7
ZE GUFI ZE GUFI ZOT ASU Le ZICHRONI
Toto je mé tělo, mé tělo, to čiňte na mou památku
E7
a
e7
a
e
h
C
E7
HA KOS HA ZOT HI HA BRIT HA CHADAŠA Be DAMI HA NIŠPACH BAADCHEM
Kalich tento (je) smlouva nová v mé krvi prolévající se za vás
a e7
a
eh
C E7
ZE DAMI ZE DAMI ZOT ASU Le ZICHRONI
Toto je má krev, má krev, to číňte na mou památku
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