Zpěv 3. Na zemi teď už plod
vinné révy nezkusím,
dřív budem kalich pít v Otcově
království.“

2. Petrův dotaz tu je,
proč tak Pán vystupuje,
[: proč nohy očišťuje,
hlavu, ruce nemyje? :]
– [: „Kdo je celý čistý, tomu přece

1. Ježíš od stolu vstává,
svrchní šat dolů dává,
[: vodu si nalévá
a nohy umývá. :]
– [: „Jestliže tě neumyji,
nebudeš mít se Mnou podíl.“ :]

3. Ježíš obřad dokončil,
v něm Své druhy zaskočil,
[: jakou věcí pověřil,
učedníky poučil. :]
– [: „Jako Já vám, tak si máte
nohy navzájem umývat.
Já, váš Mistr, vám dám příklad,
který máte zachovávat.
Amen, amen, – pravím vám,
sluhu nelze nad pána chápat.“ :]

stačí nohy umýt.“ :]

2. UMÝVÁNÍ NOHOU

Zpěv 2. „Amen, – pravím vám,
že Mě jeden z vás zradí.
Co je psáno, bude, Syn člověka
odchází.“

Rec 2. Učedníci učinili, jak jim
Ježíš
nařídil,
a
připravili
velikonočního beránka. Navečer
usedl s Dvanácti ke stolu a když
jedli, řekl jim:

Zpěv 1. „Vzkazuje Mistr, že Jeho
čas už přichází,
u tebe společně budeme
beránka jíst.“

Rec 3. Když jedli, vzal Ježíš
chléb, požehnal, lámal a dával
učedníkům se slovy: „Vezměte a
jezte, toto jest Mé Tělo.“ Pak vzal
kalich, vzdal díky a podal jim ho
se slovy: „Pijte z něho všichni.
Neboť toto jest Má Krev, která
zpečeťuje smlouvu a prolévá se
za mnohé na odpuštění hříchů.

Mezizpěv. „To není pravda!“
„To se přece nemůže stát!“
„S Tebou vždy půjdu!“
„Chceš snad říct, že zradím Tě
já?“

1. VELIKONOČNÍ VEČEŘE

Rec 1. Prvního dne o svátcích
přišli
nekvašených
chlebů
učedníci za Ježíšem a řekli: „Kde
chceš, abychom Ti připravili
velikonoční večeři? On je poslal
do města k jistému člověku, aby
mu řekli:

Ref.

Rec 3. Pak vstal od modlitby,
přišel k učedníkům a shledal, že
zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak
to, že spíte? Vstaňte a modlete
se,
abyste
neupadli
do
pokušení!“

Ref.

5. „Jidáši, konej úkol. Příteli,
konej úkol.“
Závěr. Třicet stříbrných za Syna
člověka.

2. [: „Hle, to jsem Já.“ :]
[: – :]
3. [: „Koho hledáte?“ :]
[: „Ježíše Nazaretského.“ :]
4. „Hle, to jsem Já. Ostatní
nechte jít.“

[: „Buď zdráv, Mistře, dovol,
abych Tě políbil.“ :]

1. [: „Koho hledáte?“ :]
[: „Ježíše Nazaretského.“ :]

4. KOHO HLEDÁTE?

Ref. Otče, odejmi ode Mne tento
kalich.
Chceš-li, odejmi ode Mne tento
kalich,
ale ne Má, nýbrž Tvá vůle se
staň.“

Rec 1. Otče, chceš-li, odejmi ode
Mne tento kalich, ale ne Má,
nýbrž Tvá vůle se staň.

Rec 2. Tu se Mu zjevil anděl
z nebe a dodával Mu síly. Ježíš
v úzkostech zápasil a modlil se
ještě usilovněji. Jeho pot kanul
na zem jako krůpěje krve.

3. V GETSEMANE
Zpěv 1. Šel s učedníky na
Olivetskou horu.
„Modlete se a braňte se
pokušení,
Já se vzdálím a budu se taky
modlit.

2. „Rozvrací národ,
burcuje lidi

Ref. „Ukřižuj, ukřižuj,“
zástup volá: „Ukřižuj!
Ukřižuj, ukřižuj,
na kříž s Ním! (A hned!)“

Ref 2. „I když Mě stále zraňuješ,
Mou lásku neztratíš.
I když Mi nohy podrážíš,
ve Svém srdci tě nosím.
A až se jednou odhodláš
a svůj hřích přede Mnou vyznáš,
tak Já, Já ti opět odpustím.“

Ref.

Je to zločinec,
prý že Boží Syn,
není náš Král, máme císaře.“

(Na kříž!)

3. „Je to zločinec,
prý že Boží Syn,
tak kdy Ho konečně odsoudíš?

Ref.

Rozvrací národ,
burcuje lidi,
nechce platit daně císaři.“

(Hanba!)

z Galileje po celém Judsku.

6. UKŘIŽUJ!

Pobuřuje lid,
tři dny staví chrám,
před námi stojí sám Židů Král.“

(Chacha!)

1. „Pobuřuje lid,
tři dny staví chrám,
tohle že prý je náš Mesiáš.

2. Velké skutky slibuji,
v malých ale chybuji:
Z Galileje nepocházím,

Ref 1.

1. Ó, jaká pýcha zněla z mých
úst,
že za Ježíše život svůj dám.
Pak se mě zeptali, jestli Ho
znám,
já řek': Ne, neznám.

3. Kohout třikrát kokrhá,
můj Pán se na mě smutně
zadívá.
Slza na víčku Páně
hřích můj smyje hned
odhodlaně.“

Ref 1.

s tím Člověkem se nescházím.

5. KDYBY TĚ VŠICHNI ZRADILI

Ref 1. „Kdyby Tě všichni zradili,
tak já Tě nezradím.
Kdyby Tě všichni zradili,
já u Tebe vytrvám.
Kdyby Tě všichni zradili,
kdyby Tě všichni zradili,
tak já ve štychu Tě nenechám.

Ref.

3. Rozlévám se jako voda,
jako střep vyschla Má síla.
Vrháš Mě do prachu smrti,
dělí se o roucho, losují o Můj
oděv.“

Ref.

Svěř to Hospodinu, ať Mu dá
vyváznout,
když si Ho oblíbil.

– Tobě se budou klanět,
vždyť Hospodinu náleží kralovat.
– Potomstvo bude Mu sloužit.
Potomstvo bude Mu sloužit.
– Rozpomenou se, navrátí se
k Hospodinu všechny země.

Zpěv. [: Zachraň nás Svým
křížem,
vysvoboď Svým vzkříšením,

Ježíši Kriste, Spasiteli světa. :]
... Spasiteli náš.

10. TAJEMSTVÍ VÍRY

Zpěv. – Chvalte Ho, chvalte Ho,
kdo se bojíte Hospodina.
– Nepohrdl Poníženým,
v opovržení Ho neměl,
když trpěl příkoří, neukryl před
Ním Svou tvář.

Rec. „A Tys Mi odpověděl.“

9. A TYS MI ODPOVĚDĚL

2. Já však jsem červ a ne člověk,
potupa lidství, povrhel lidu.
Všem, kdo Mě vidí, jsem jenom
pro smích.
Šklebí se, potřásají hlavou:

Ref.

1. Daleko spása Má, ač o pomoc
volám,
volám ve dne, neodpovídáš.

Ref. [: „Bože Můj, Bože Můj,
proč jsi Mě opustil? :]

8. BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL?

Rec. Soud. Kříž. Pád. Matka.
Šimon. Veronika. Pád. Ženy.
Pád. Šaty. Hřeby. Smrt.
Klín. Hrob.

7. PÁN KE GOLGOTĚ KRÁČÍ
Zpěv. Pán ke Golgotě kráčí,
Pán život za nás dává.

Zpěv. [: „Já jsem Vzkříšení a
Život,
kdo věří ve Mne,
i kdyby zemřel, bude žít.“ :]

Rec. Pane, chceme Ti teď každý
na kolenou poděkovat za Tvou
oběť a za Tvé vzkříšení.

12. JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

11. INSTRUMENTÁLNÍ MEZIHRA

