
Vítejte srdečně 
na sederové slavnosti



Sederová slavnost 

• první den svátků Pesach

• 14. dne měsíce nisanu

• slavnostní sederová 
večeře 



Seder a hagada
• Seder 

= řád, pořádek 
ü pevně dané součásti 

a pořadí 

• Hagada šel pesach 
= říkání, vyprávění 
ü příběh o pesachu, 

o vysvobození z otroctví 



Poslední večeře 
• Ustanovení hodu chleba a vína 



Sederový talíř

• Maces (maca) 
• Jehněčí kost (zro‘a) 
• Hořké byliny (maror) 
• Zelená zelenina (karpas)
• Charoset (charoset)
• Vařené vajíčko (bejca) 
• Slaná voda (me melach)



Čtyři přípitky 
• pohár posvěcení – kos kiduš 
ü „Vyvedu vás z egyptské roboty.“

• pohár soudu - kos šafat 
ü „Vysvobodím vás z vašeho otroctví.“

• pohár vykoupení – kos gula 
ü „Vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy.“ 

• pohár království – kos bracha
ü „Vezmu vás za lid a budu vám Bohem.“ 



Pořad sederového večera
1) kadeš (posvěcení) 2) urchac (omytí)

3) karpas (zelenina) 4) jachac (rozdělení)

5) magid (vypravěč) 6) rachca (omytí)

7) moci-maca (požehnání macesu) 

8) maror (hořká bylina) 9) korech (zavinutí)

10) šulchan orech (prostřený stůl)

11) cafun (skryté) 12) barech (požehnání)

13) halel (chvála) 14) nirca (závěr)



Kadéš urchac



Bdikat chamec

• odstranění kvasu 

• symbol hříchu 
ü hořkost a 

kyselost života



Hadlakat nerot 

• zapálení sederových svící

• sederové svíce 
zapaluje žena 



Kadeš - posvěcení večera 



První pohár – kos kiduš



První pohár – kos kiduš
pohár posvěcení a požehnání 

• dnešní noc je zvláštní 
a jiná než ostatní, 
je to noc našeho 
vysvobození 



Urchac – mytí rukou 



Urchac – umývání 

• první omývání 

• symbol naší touhy 
po čistém životě před Bohem 



Karpas – zelená zelenina 



Karpas – zelená zelenina 

• yzop, petržel, … 

• namočit do slané vody 



Jachac – rozlomení macesu 



Jachac – rozlomení macesu

• tři macesy v ubrousku 
maco toš (jednota) 

• prostřední maces 
vyjmeme a rozlomíme

• odlomený maces – afikoman –
zabalíme a schováme 

• afikoman je symbolem 
Mesiáše Ježíše  



Čtyři otázky 



Čtyři otázky
Proč je tato noc jiná, 
než všechny ostatní noci? 

1. Proč jíme dnes večer pouze nekvašený chléb, 
když jindy můžeme jíst jakýkoli chléb?

2. Proč jíme dnes večer hořké byliny, 
když jindy jíme všechny druhy zeleniny?  

3. Proč dnes večer namáčíme jídlo dvakrát 
do misky, když jindy ho namáčet nemusíme? 

4. Proč se dnes večer při jídle nakláníme, 
když jindy můžeme při jídle sedět rovně 
nebo naklonění? 



Čtyři synové



Čtyři synové
• Rozumný a moudrý

• Zlomyslný a vzpurný

• Prostomyslný

• Stydlivý



Magid – příběh o vysvobození



R:  Vstoupí Mojžíš do země egyptské, volá: 
Farao, pusť nás ze svých pout. 

1. Když Izrael žil v otroctví, pusť nás ze svých pout, 
už nemoh snášet útlak zlý, pusť nás ze svých pout. 

2. Mojžíše s knězem Áronem, 
poslal Bůh za faraonem.  - Refrén. 

3. Faraon na to neslyší, 
jen v robotách jim přitíží. 

4. Jen ten, kdo málo práce má, 
na divné věci myslívá. – Refrén 

5. Faraon pyšný nevěří, 
co všechno ještě udeří. 

6. A stane se posledního dne, 
co všem se zdálo nemožné. – Refrén 



10 egyptských ran – eser makot



10 egyptských ran

1. Krev 2. Žáby 3. Komáři

4. Mouchy 5. Dobytčí mor 6. Vředy

7. Krupobití 8. Kobylky 9. Tma 

10. Smrt prvorozených



Dajejnu

Í - lú    í - lú     ho-cí – á - nú    ho-ci - á - nú   mi-mic-rá-jim 

Daj    daj  - éj - nu,        daj    daj  - éj  - nu,       daj daj -

éj – nu     daj – éj – nu daj–éj - nu  daj-éj – nu    nu   

ve-ló    a - sá     bahém šfá-tím  da   - jéj   - nu. 



1. Kdyby nás vzal pryč z Egypta, nerozevřel 
pro nás moře, vzal nás pryč z Egypta, 
stačí – dajejnu. 

2. Kdyby nám rozevřel moře, ale nenakrmil 
v poušti, rozevřel nám moře, stačí – dajejnu.

3. Kdyby nás nakrmil manou, nedovedl nás 
na Sinaj, nakrmil nás manou, stačí – dajejnu. 

R: Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu, dajéjnu. 
Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu. 



4. Kdyby nás doved na Sinaj, ale ne do Izraele,
doved nás na Sinaj, stačí – dajejnu. 

5. Kdyby vzal do Izraele, ale nedal nám proroky,
vzal do Izraele, stačí – dajejnu.

6. Kdyby nám poslal proroky, ale nepostavil nám 
chrám, poslal nám proroky, stačí – dajejnu.

R: Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu, dajéjnu. 
Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu. 



7. Kdyby nám postavil náš chrám, neslíbil 
nám Mesiáše, postavil nám náš chrám, stačí –
dajejnu. 

8. Kdyby Mesiáš byl s námi, nezemřel pro naše 
hříchy, Mesiáš byl s námi, stačí – dajejnu.

9. Kdyby to vše Pán udělal, a nic víc už nám 
nepřidal, co můžeme říct než stačí – dajejnu.

R: Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu, dajéjnu. 
Daj dajéjnu, daj dajéjnu, daj dajéjnu, 
dajéjnu, dajéjnu. 



Halel – chvalozpěv



Druhý pohár - kos šafat 
pohár soudu 



Druhý pohár – kos šafat

• pohár soudu 

• symbol trestu 
nad otrokáři 



Rachca – druhé umývání  



Moci maca – požehnání macesu 



Maror – hořké byliny 



Korech – namáčené sousto 



Šulchan orech – prostřený stůl



Cafun – snědení afikomanu



Hledání afikomanu 
• kdo najde afikoman, dostane odměnu



Cafun – jedení afikomanu 
• afikoman - co přijde potom, nakonec

• zákusek po jídle, dezert 

• poslední sousto sederu 

• náhražka beránka 



Barech – poděkování po jídle



Třetí pohár - kos gula 
pohár vykoupení 



Třetí pohár – kos gula 

• pohár vykoupení 

• připomíná vykoupení z otroctví a smrti 
díky krvi prvního velikonočního beránka 

• zpřítomňuje krev 
velikonočního Beránka Ježíše 
prolitou za naše hříchy





Pohár proroka Eliáše 

• Všichni proroci i Zákon 
prorokovali až po Jana. 
A chcete-li to přijmout, 
on je Eliáš, který má přijít. 
Kdo má uši, slyš. 

Matouš 11,13-15



Halel – chvalozpěv 



Čtvrtý pohár - kos bracha 
pohár království 



Čtvrtý pohár - kos bracha

• pohár požehnání a království

• symbolizuje to, co přijde

• Boží království, do kterého
jsme přijati díky oběti 
Božího Beránka Ježíše 



Nirca – zakončení sederu 



Nirca – zakončení sederu 
! ~yIl'v'WryBi ha'B'h;  hn"v'l 

Lšana ha baa birušalajim! 



Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, 

ať nad tebou Hospodin rozjasní 
svou tvář a je ti milostivý, 

ať k tobě Hospodin obrátí svou tvář 
a obdaří tě pokojem. 




