
* vedoucí požehná macesům a všichni jíme kousek macesu
* vedoucí požehná hořkým bylinám (maror) a všichni jíme maror s macesem

* vedoucí představí charoset – směs s jablky
* jíme charoset s macesy a hořkými bylinami

* vedoucí představí symboliku vajíčka
* jíme vajíčko namočené do slané vody

* vedoucí představí symboliku beránka
* jíme připravené maso

* vedoucí požehná 3. pohár
* společně pijeme 3. pohár vína

* vedoucí požehná 4. pohár
* společně pijeme 4. pohár vína

*písnička Požehnání s vámi zůstává
/: Požehnání s vámi zůstává:/
/: Na vašich cestách, všechny vás chrání, podepírá a sílí:/

/: Požehnání s vámi zůstává:/
/: Pokoj vám dává, na cestě chrání a jako svíce září:/
 
/: Požehnání s vámi zůstává:/
/: Půjdete cestou někdy i těžkou, však Boží láska sílu dá.:/

/: Požehnání s vámi půjde dál:/
/: Na vašich cestách, každý den příští budete stále v bezpečí:/

Závěrečné požehnání
*vedoucí žehná všem účastníkům a společná část večeře online končí

    Sederová večeře 1. 4. 2021

Slovo Pesach pochází  z hebrejského výrazu  pasoach.  To znamená
přeskočení. Připomíná skok o půlnoci ze 14. na 15. nisanu 2448 židovského
letopočtu, kdy Hospodin při desáté egyptské ráně pobil v Egyptě všechno
prvorozené a přitom přeskočil obydlí dětí Izraele. Teprve potom se egyptský
farao podvolil a propustil potomky Jákobovy z egyptského otroctví. Svátek
vykoupení  se stal  symbolicky svátkem oběti  ročního beránka pro každou
domácnost v Izraeli. 

První  večer  tohoto  týdne  (noc  ze  14.  na  15.  nisanu)  se  nazývá
Sederová. Tuto noc slaví židé velkou večeří, při které má každé jídlo svoji
symboliku.  Každé  jídlo  se  tak  stává  zpřítomněním  nějaké  části  příběhu
o vykoupení. 

Pesach  není  pouze  připomínkou  historické  události.  Je  její
aktualizací.  Každý,  kdo Pesach slaví,  aktivně  prožívá,  že ho Bůh vyvádí
z otroctví do svobody, a obnovuje svou smlouvu s Bohem. Stejně jako židé
tenkrát na poušti obnovili smlouvu s Bohem v desateru přikázání.



Velikonoční slavnost

Příprava na slavnost
* úvod a vysvětlení důvodu slavení Pesachu

*Píseň Yeshua, el yakar
Yeshua, el yakar
seh tamim v´atuf hadar
peh echad korim l´cha
Imanu-El baruch haba

Chorus:
V´et eineinu p´kach
v´et chayeinu kach
et-kaletcha taher hayom
el-kes libeinu kach macom

*modlitba (vedoucí večeře)
*žena u stolu zapálí svíčku

Pesachový obřad 
*vedoucí večeře představí 4 poháry, které budeme pít
*naplníme první pohár vínem ze džbánu 
*vedoucí pronese požehnání 
* pijeme 1. pohár

* rituální mytí rukou – každý si omyje ruce v míse

*vedoucí vezme karpas - kořenovou zeleninu a namáčí do slané vody 
*namáčíme spolu s ním a jíme

*vedoucí rozlomí maces a žehná

*Píseň Eshpoch le-fanecha
Eshpoch le-fanecha
et libi, et libi
ode be-fanecha
ahavati, ahavati
ki ata Adonai ahuvi

Ata Adonai ahuvi
ata merim roshi

ata Adonai, ata Adonai
ata Adonai ahuvi

*nalijeme 2. pohár vína a vedoucí ho požehná
*pijeme 2. pohár

*písnička: Starý příběh 
     Řek Mojžíš jednou lidu svému: Přišel čas, 
     dnes v noci tiše vytratí se každý z vás,
     mává, mává nám všem svobodná zem.
     Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, 
     že naše cesta ke štěstí je trnitá,
     mává, mává nám všem svobodná zem.
Ref. A kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žít,
mává, mává nám všem svobodná zem.
     Až první krůček bude jednou za námi, 
     pak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy,
     mává, mává nám všem svobodná zem.
     Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže, 
     že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže,
     mává, mává nám všem svobodná zem. Ref.

     Ten starý příběh z Bible vám tu vykládám, 
     ať každý ví, že rozhodnout se musí sám,
     mává, mává nám všem svobodná zem. Ref.
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