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NEDĚLE SVATODUŠNÍ 
formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)  

ÚVODNÍ ČÁST 

VSTUPNÍ HUDBA 

OTEVŘENÍ 

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

POZDRAV 

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

VSTUPNÍ SLOVO 

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. 
(Za 4,6) 

PÍSEŇ  

VYZNÁNÍ VIN (CONFITEOR) 

Hospodine zástupů, vyznáváme před tebou, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy i skutky. 
Vlastními silami se od svého hříchu nedokážeme osvobodit.  
Proto hledáme útočiště v tvém milosrdenství,  
pro zásluhu Kristovu žádáme o smilování a prosíme: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. 
S: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. 
Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi,  
odejmi od nás naše viny  
a doveď nás do života věčného. Amen. 

KYRIE 

recitované nebo zpívané 
S: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane smiluj se. 

nebo 

Bože, celý svět jsi stvořil svým slovem, mocí svého Ducha oživuješ vše, co jest. 
Proto tě prosíme: 
S: Pane, smiluj se. 
Kriste Ježíši, ty jsi své církvi slíbil svého Ducha, který vše uvádí do tvé pravdy. 
Proto tě prosíme: 
S: Kriste, smiluj se. 
Duchu svatý, náš zastánce a Utěšiteli, v tobě zakoušíme budoucí spásu a slávu. 
Proto tě prosíme: 
S: Pane, smiluj se. 

SLOVO MILOSTI 

Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a v Ježíši Kristu nám odpustil naši vinu. 
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,  
abychom skrze něho měli život. 
(1J 4,9) 

nebo 
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Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,  
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
(J 3,16) 

nebo 

Já, sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. 
(Iz 43,25) 

POZDRAV POKOJE 

K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. 
S: I s tebou. 
Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. 

GLORIA 

zpěv Gloria nebo vhodná píseň (např. 157, 158). 

S: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, 
 jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. 
 Amen.  

MODLITBA (KOLEKTA) 

Veliký Bože, vylitím Ducha svatého dnešního dne  
posvěcuješ svou církev ve všech národech a na všech kontinentech.  
Naplň celý svět dary svého svatého Ducha.  
To, co tvá láska způsobila na počátku stvoření, 
způsob i dnes v srdcích těch, kdo ti věří a kdo tě hledají.  
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,  
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků. 
S: Amen. 
(starokatolická) 

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ (STARÝ ZÁKON) 

Gn 11,1-9 

L: To jsou slova Písma svatého. nebo Slyšeli jsme slova Písma svatého. 
S: Bohu díky. nebo  Amen. 

ŽALM 

104 nebo 118 

Žalm je možné číst nebo (lépe) zpívat. 

2. ČTENÍ (EPIŠTOLA) 

Ř 8,14-17 

L: To jsou slova Písma svatého. nebo Slyšeli jsme slova Písma svatého. 
S: Bohu díky. nebo  Amen. 

HALELUJA 

zpěv Haleluja nebo vhodná píseň. 

EVANGELIUM 

J 14,8-17 
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K: To jsou slova evangelia. 
S: Chvála tobě, Kriste. nebo  Amen. 

KÁZÁNÍ 

(CHVÍLE TICHA) 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ  

VYZNÁNÍ VÍRY 

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

PÍSEŇ 

Je-li píseň vyznáním víry (např. 152, 602, 605), pak se předcházející recitované vyznání víry vynechá. 

SLUŽBA STOLU KRISTOVA 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

K: Pán s vámi. 
S: I s tebou. 
K: Vzhůru srdce. 
S: Máme je u Pána. 
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 
S: Je to důstojné a spravedlivé. 

Je to spasitelné a dobré, velebit tě, Bože života, ve všech dobách a na všech místech, 
především pak tento den, kdy se naplňuje velikonoční tajemství.  
Ty jsi vylil svého Ducha na své syny a dcery, na mladé i staré;  
ke své milosti jsi zavolal lidi ze všech národů.  
Z toho se raduje celá země, národy tě chválí a ve všech jazycích vyznávají svou víru.  

Také my ti vzdáváme čest se všemi, které tvůj Duch naplnil od počátku lidstva,  
a společně s nebeskými zástupy všichni voláme: 
S: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. 
 Nebe i země jsou plny tvé slávy. 
 Hosana na výsostech! 
 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, 
 Hosana na výsostech! 

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,  
lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte.  
To je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.  
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:  
Vezměte a pijte z něho všichni.  
Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. 
To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku. 

Otče, prosíme, aby v tvé dobrotě a milosti sestoupil tvůj svatý Duch na nás a na tyto dary. 
Dej, aby všichni, kdo se dělí o tento chléb a tento kalich,  
se mohli stát jedním tělem a jedním duchem, živou obětí v Kristu ke chvále tvého jména. 
S: Amen. 

MODLITBA PÁNĚ 

S: Otče náš... 
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LÁMÁNÍ CHLEBA 

kazatel bere chléb do rukou 
Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově. 

kazatel bere kalich do rukou 
A kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na krvi Kristově. 

AGNUS DEI 

S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Amen. 

POZVÁNÍ  

A nyní již pojďte, neboť všecko je připraveno.  

VYSLUHOVÁNÍ 

při podávání chleba: 
vysluhující:  Tělo Kristovo – za tebe vydané.  
přijímající:  Amen. 
při podávání kalicha: 
vysluhující:  Krev Kristova – za tebe vylitá.  
přijímající:  Amen. 

PROPOUŠTĚNÍ 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 

Kriste Ježíši, děkujeme, že tvůj Duch nás spojil navzájem a s tebou v jedné lásce.  
Opatruj nás v tomto společenství víry, naděje a lásky  
a učiň z nás znamení tvého milosrdenství pro všecko stvoření. 
S: Amen. 

PÍSEŇ  

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Věčný a laskavý Bože, skrze svého Ducha nám dáváš svůj pokoj a voláš nás do společenství 
svého lidu. V tomto Duchu se k tobě modlíme. 

Prosíme za církev Páně, abychom život darovaný v Kristu dosvědčovali veřejně a věrohodně. 

Prosíme za církev rozdělenou v konfesích, abychom se k sobě navzájem chovali ohleduplně a 
laskavě a společně zůstávali na cestě pravdy. 

Prosíme za ty, kdo mají politickou nebo společenskou moc, aby usilovali o spravedlnost a 
pokoj. 

Prosíme za všechny, s nimiž jsme pohromadě každý den – dej, ať se navzájem ctíme a vážíme 
si jeden druhého. 

Prosíme za ty, kteří jsou dnes na cestách – opatruj je a veď, aby dosáhli cíle bez úhony těla i 
ducha, a obnov jejich síly. 

Prosíme za umírající i za naše zesnulé, aby díky tvému oživujícímu dechu vstali do života 
věčného. 
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Dobrý Bože, naplň i nás svých Duchem. Dopřej nám, abychom se přesvědčili, že ty činíš 
podivuhodné věci. 

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky 
věků. 
S: Amen. 

SBÍRKA 

 (PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

POŽEHNÁNÍ 

Přijměte do svých srdcí Boží požehnání, jak je zvěstováno v církvi: 
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. 
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 

(Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.)  
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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