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1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 
formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)  

ÚVODNÍ ČÁST 

VSTUPNÍ HUDBA 

OTEVŘENÍ 

K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.  
S:  Amen. 

POZDRAV 

K:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho  
      a Pána Ježíše Krista. 

nebo 

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. 
S: I s tebou. 

VSTUPNÍ SLOVO 

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. 
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.  
Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Amen. 
(Ž 34,4.9-10) 

nebo 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,  
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,   
jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 
Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.  
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. 
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy,  
svévolným však mate cestu.   
Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Amen. 
(Ž 146,5-10) 

PÍSEŇ  

 34,1-4 nebo 146 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Modleme se:  
Svatý a milosrdný Bože,  
tys nám dopřál dožít se dnešního jitra  
a dopřál jsi nám, abychom směli přijít do tohoto shromáždění.  
Jsme zde, abychom ti děkovali za všechny dary,  
které jsme i v uplynulém týdnu směli přijmout a které dobře slouží našemu životu.  
Co jsme my lidé, že na nás pamatuješ? 

Bože, vyznáváme však zároveň,  
že v našem životě i světě kolem je nám tvoje dobrota a tvé milosrdenství často skryté  
a nedokážeme je uvidět.  
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Proto si až do tohoto shromáždění  přinášíme také starosti a trápení, otázky i svou malou víru. 
Prosíme tě, buď nám milostiv a odpusť nám.  

Duchu svatý, proměň naše srdce, obnov naši víru a povzbuď nás v naději.  
Daruj požehnání všemu našemu mluvení, zpívání, modlení i poslouchání.  
Dopřej nám posily a povzbuzení ze společenství kolem Kristova stolu.  
Daruj požehnání nám, i všemu ostatnímu lidu,  
který se v ostatních sborech a církvích shromažďuje v tomto městě i jinde po světě. 

To vše skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na 
věky věků.     
S: Amen 
nebo  

VSTUPNÍ MODLITBA S VYZNÁNÍM VIN 

Modleme se a vyznávejme své viny: 
Bože, náš nebeský Otče, tvé jméno chválíme,  
neboť na nás pamatuješ a slibuješ svoji přítomnost.  

Děkujeme ti, že jsi na nás pamatoval už před věky:  
stvořil jsi noc, abychom mohli odpočinout.  
Stvořil jsi světlo, abychom se mohli probudit a nemuseli bloudit v temnotách.  
I dnes jsi nám daroval nový den,  
abychom tě chválili za všechny dobré dary, které jsme přijali v uplynulém týdnu. 

Děkujeme ti, že nejsi bohem němým a tajemným, ale voláš nás a my smíme slyšet tvé Slovo. 
Děkujeme ti, že jsi nezůstal vzdálený a skrytý, ale přišels v podobě člověka,  
abys nám byl blízký.  
Děkujeme ti, že nejsi bůh hluchý, ale slyšíš naše volání;  
když ti děkujeme, i když ti sdělujeme, co nás bolí a trápí a když tě prosíme o slitování.  

Bože, my však před tebou také vyznáváme, že často o tom všem pochybujeme.  
Vyznáváme, že mnohdy si nejsme jisti, zdali jsi opravdu blízký,  
zdali opravdu slyšíš naše volání.  
Vyznáváme, že mnohdy pochybujeme, zda vidíš trápení a bídu tohoto světa.  
Prosíme, odpusť nám tuto naši nedověru, buď nám hříšným milostiv. 

Všichni, kdo takto vyznáváte, připojte se k prosbě: Pane, smiluj se nad námi. 
S: Pane, smiluj se nad námi. 

SLOVO MILOSTI 

(Poslyšte slovo milosti:) 
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí  
a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. 
(Iz 54,10) 

nebo  

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;   
nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.  
Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
(Ž 103,8.10.13) 
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MEZIZPĚV  

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ 

Poslyšte slova čtení pro tuto neděli, z knihy proroka Jeremjáše, kapitola 23, verše 16-29: 

(DOVĚTEK PO ČTENÍ)  

Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.  
(L 11,28) 

2. ČTENÍ 

Poslyšme evangelium pro tuto neděli, zapsané u Lukáše v 16. kapitole, verše 19-31.   

KÁZÁNÍ 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

vyplývá z kázání 

VYZNÁNÍ VIN 

v případě, že nebylo v úvodní části 

Před Bohem i před bratry a sestrami nyní vyznávejme své viny: 

Bože, náš nebeský Otče, ve světle tvé lásky a tvého milosrdenství vidíme,  
že jsme jen ubozí hříšníci.  
Vyznáváme, že nedokážeme milovat ani tebe  
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí  
ani našeho bližního nedovedeme milovat tak, jako milujeme sami sebe.  
Je-li toto i vaše vyznání, povězte to nahlas před Bohem i bratřími a sestrami: Vyznáváme. 
S: Vyznáváme. 

Bože, zároveň vidíme, že sami si pomoci nedokážeme.  
Naše víra, naděje i láska stále znovu uvadají a sami je obnovit a posílit nedovedeme.  
Avšak odvažujeme se přijít k tobě, milosrdnému Otci a prosit o slitování. 
Je-li to i vaše prosba, volejte: Pane, smiluj se nad námi.  
S: Pane, smiluj se nad námi.  

SLOVO MILOSTI 

(Poslyšte slovo milosti:) 
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a 
smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. 
(Iz 54,10) 

nebo  

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;   
Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 
Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
(Ž 103,8.10.13) 

VYZNÁNÍ VÍRY 

Vyznejme svou křesťanskou víru slovy Apoštolského / Nicejsko-cařihradského vyznání víry /  
/ zpěvem písně EZ 152. 

PÍSEŇ 
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PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

(Povstaneme k přímluvným modlitbám.) 
Pane Ježíši Kriste, v důvěře, že ty se za nás přimlouváš u našeho Otce,  
předkládáme ti naše žádosti a prosby. 

Přimlouváme se za společenství našeho sboru. Dej, ať se posiluje a roste. 
Pane Ježíši Kriste, předkládáme ti všechny ty, kdo zde byli pokřtěni,  
nesou tvé jméno na sobě, a přece se vzdálili.  
Pamatuj, prosíme, na všechny ty, kdo jsou zklamáni a ztratili naději,  
kdo pro velikou starost či bolest opustili víru a pokoušejí se obejít v životě bez tebe.  
Prosíme, i jim prokazuj své milosrdenství. 

Prosíme, požehnej práci, kterou v církvi konáme.  
Dej, abychom uměli mocně dosvědčit tvé evangelium všem.  
Modlíme se obzvláště za děti, konfirmandy, mládež a mladou generaci.  
Prosíme tě, opatruj je a ochraňuj.  
Dej, ať všechna naše slabost, chatrnost a nedostatečnost jim není překážkou na cestě víry. 

Prosíme, prokazuj své milosrdenství těm, kdo mají trápení,  
buď se všemi nemocnými, posiluj ty, kdo klesají. 

Prosíme tě za naši církev.  
Buď s presbytery, kazateli, posiluj a veď ty, kdo stojí v čele.  
Modlíme se za celou tvoji církev, rozptýlenou po všem světě. Dávej jí jednotu.  
Dej, aby nehledala nikde vlastní slávy a svého prospěchu,  
ale aby ve všem svém mluvení a vší své službě ukazovala k tobě,  
který jsi sloužil všem nuzným a potřebným.  

Pane Ježíši Kriste, tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi, ty jsi Králem pokoje.  
Prosíme tě, veď politiky a státníky k tomu, aby tento pokoj mohl nastat i tam,  
kde dosud zuří boj – ať válečný či konkurenční.  
Posiluj a povzbuzuj všechny ty, kdo mají na starosti blaho svých národů.  

Bože, spoléháme na tvoji dobrotu a tvé milosrdenství. Amen. 

MODLITBA PÁNĚ 

Bože, vyslyš nás, když k tobě voláme slovy, která nás naučil tvůj Syn a náš Pán, Ježíš Kristus: 
S: Otče náš... 

SBÍRKA 

Nyní vykonáme sbírku, jejíž výtěžek je určen pro ...  

Po ukončení sbírky:  
Bože, nebeský Otče, vše, co přinášíme, jsme předtím přijali od tebe.  
Prosíme, přijmi milostivě tyto dary jako znamení naší vděčnosti.  
Dej ať slouží tobě k větší cti a potřebným lidem k užitku. Amen. 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Na počátku tohoto nového týdne poslyšte slova poslání: 
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Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.   
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání,  
vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.   
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.   
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.  
Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.  
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.  
(1J 4,16.18-21) 

POŽEHNÁNÍ 

Přijměte slova požehnání: 
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.  
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.    
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.  
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 
Amen. 
(Ž 121,5-8) 
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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