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NEDĚLE TROJIČNÍ 
formulář A1 (bohoslužby s večeří 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 

Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.  
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.   
Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí.   
Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení.  
Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. 
(Ž 145, 1.3.10.13) 

nebo 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!  
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.   
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?   
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.   
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.  
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!   
(Ž 8, 2.5-7.10) 

PÍSEŇ  

145 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Modleme se:  
Dobrý Bože, náš nebeský Otče, 
chválíme tvé svaté jméno, neboť jsi nás stvořil a znáš nás jménem.  
Stvořil jsi i tento svět a všechno tak, abychom mohli vést dobrý a naplněný život.  
Den za dnem projevuješ svému stvoření věrnost. 

Pane Ježíši Kriste, vzdáváme ti díky, že jsi přišel za námi.  
Stal ses jedním z lidí, vzal jsi utrpení, bolest i smrt na sebe,  
abychom mohli žít ve svobodě dětí Božích.  
Skrze tvou smrt na kříži a vzkříšení se nám dostalo odpuštění našich vin a hříchů.  
Den za dnem smíme žít ze tvé lásky. 

Duchu svatý, děkujeme ti, že za námi přicházíš, oslovuješ nás,  
probouzíš v nás víru, naději i lásku.  
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Prosíme, přijď i dnes mezi nás.  
Otevři naše srdce k věření, zbav nás všech pochybností a daruj živou naději.  
Prosíme, obnov nás u Kristova stolu a daruj nám požehnání z jeho slavení. 

Tobě, Bože, Otče, Synu i Duchu svatý, buď čest i sláva na věky věků. 
S: Amen. 

nebo  

VSTUPNÍ MODLITBA S VYZNÁNÍM VIN 

Modleme se a vyznávejme své viny: 
Dobrý Bože, náš nebeský Otče, 
chválíme tvé svaté jméno, neboť jsi nás stvořil a znáš nás jménem.  
Stvořil jsi i tento svět a všechno tak, abychom mohli vést dobrý a naplněný život.  
Den za dnem projevuješ svému stvoření věrnost. 

Pane Ježíši Kriste, vzdáváme ti díky, že jsi přišel za námi.  
Stal ses jedním z lidí, vzal jsi utrpení, bolest i smrt na sebe,  
abychom mohli žít ve svobodě dětí Božích.  
Skrze tvou smrt na kříži a vzkříšení se nám dostalo odpuštění našich vin a hříchů.  
Den za dnem smíme žít ze tvé lásky. 

Duchu svatý, děkujeme ti, že za námi přicházíš, oslovuješ nás,  
probouzíš v nás víru, naději i lásku. 

Dobrý Bože, náš nebeský Otče, tváří v tvář této tvé dobrotě však vyznáváme,  
jak je nám často zatěžko uvěřit, že se ti veškeré stvoření nevymklo z rukou;  
bolest a trápení, které vidíme kolem sebe, nás zbavují víry i naděje.  
Vyznáváme, že naše láska je příliš slabá,  
než abychom dokázali milovat naše bližní, jako jsi miloval ty nás.  

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

SLOVO MILOSTI 

(Poslyšte slovo milosti:) 
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 

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil,  
ale aby skrze něj byl svět spasen.  
Kdo v něho věří, není souzen. 
(J 3,17-18) 

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) 

nebo 
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I uslyší v onen den hluší slova knihy  
a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.  
Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina  
a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele.  
(Iz 29,18-19) 

MEZIZPĚV  

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ 

Poslyšte slova čtení pro Neděli trojiční z knihy proroka Izajáše, kapitola 6, verše 1-13: 

(dovětek po čtení: 
L: Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.)  

2. ČTENÍ 

(modlitba před čtením na kazatelně: 
Bože, dej, ať tě můžeme nalézt, když tě hledáme; 
promlouvej k nám, chceme uslyšet tvůj hlas; 
hledej nás, když se ti ztrácíme. 
Prosíme, obnov a uzdrav nás svým slovem. Amen.) 

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, které jsi nám prokázal, 
vidíme, že jsme jen ubozí hříšníci.  
Ty jsi všechno připravil tak, abychom mohli spatřit království Boží.  
My však vyznáváme, že se nedokážeme ve víře cele upnout k Ježíši Kristu,  
jako té jediné cestě ke tvému království a pravdě našeho života.   

Je-li toto i vaše vyznání, povězte to nahlas před Bohem i bratry a sestrami: Vyznáváme. 
S: Vyznáváme. 

Bože, zároveň vidíme, že sami si pomoci nedokážeme.  
Naše víra, naděje i láska stále znovu uvadají  
a sami se znovu zrodit, abychom byli k tvému obrazu, nedovedeme.  
Avšak odvažujeme se přijít k tobě, milosrdnému Otci, a prosit o slitování,  
abys nám seslal Ducha svatého, který by nás obnovil. 

Je-li to i vaše prosba, volejte: Duchu svatý, přijď a obnov nás.  
S: Duchu svatý, přijď a obnov nás. 

SLOVO MILOSTI 

(Poslyšte slovo milosti:) 
Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.  
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Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu,  
uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. 
(Iz 48,17) 

nebo  

Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.   
Hospodin je ochránce nezkušených:  
byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.  
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. 
(Ž 116,5-7) 

nebo 

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,  
všem, kdo ho volají opravdově.  
Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí,  
slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. 
(Ž 145,18-19) 

VYZNÁNÍ VÍRY 

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

PÍSEŇ 

SLUŽBA STOLU KRISTOVA 

SLOVA USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ 

Večeři Páně slavíme na základě Kristova pokynu.  
Neboť náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, 
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:  
Toto je mé tělo, které se za vás vydává; 
to čiňte na mou památku. 
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl:  
Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; 
to čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku. 

MODLITBA – EPIKLÉZE 

Chvalme Boha: 
Radostně tě oslavujeme, Bože, náš Otče, 
za tento svět, který jsi stvořil tak krásný 
a který opatruješ přes jeho bolesti až do dne,  
kdy podle tvého zaslíbení přijde tvé království. 
Radostně tě oslavujeme za tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
který se zrodil v našem těle, 
byl pokřtěn, pokoušen, proměněn, 
odsouzen, ukřižován, vzkříšen z mrtvých, 
vyvýšen ve slávě. 
Radostně tě oslavujeme za tvůj dech života, 
Ducha přijetí, který nás učí říkat ti Otče, 
který vyhání naše obavy 
a osvětluje naši víru. 
Tak s nebesy a zemí, se zástupem tvého lidu, 
v každé době a na každém místě oslavujeme tvé jméno: 
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(SANCTUS) 

zpěv Sanctus nebo EZ 159,7 

Otče, když přistupujeme k tomuto stolu, 
připomínáme si slova a skutky Ježíše Krista, jeho smrt, vzkříšení a očekáváme jeho návrat. 
Dostáváme od tebe tento chléb života, určený za pokrm světu. 
Dostáváme od tebe kalich smlouvy, který dáváš pro blaho světa. 
Shromažďuješ nás a zveš nás. 
Svým Duchem obnov naši víru,  
aby tento chléb a toto víno byly znamením přítomnosti tvého Syna mezi námi. 
Obnov vše v našich srdcích a ve světě, v němž se má zjevit tvá sláva. Amen. 

MODLITBA PÁNĚ 

S: Otče náš... 

POZVÁNÍ  

Kristovo pozvání bylo vysloveno, stůl je připraven.  
Přistupujte obvyklým pořádkem. 

VYSLUHOVÁNÍ 

při podávání chleba: 
Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově. 

při podávání kalicha: 
Kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na krvi Kristově. 

PROPOUŠTĚNÍ 

Pokoj Kristův je s vámi. 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 

Dobrořečíme ti, Bože náš Otče, žes nás u  stolu svého Syna nasytil svou láskou a dobrotou. 
Prosíme, ať v nás tato hostina vzbudí hlad a žízeň po spravedlnosti, míru a lásce.  
Nechť nás tvůj svatý Duch posiluje k obětavé službě tvému království. Amen. 

(PÍSEŇ)  

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

V důvěře, že Bůh vyslyší naše žádosti a prosby, se takto modleme:  
(Můžete se připojit společným voláním: Pane, vyslyš nás!): 

Bože, náš laskavý Otče, Synu i Duchu svatý, k tobě voláme a prosíme,  
nakloň své ucho k naší nouzi a k našim modlitbám. 

Bože, ve svém Synu i Duchu jsi přišel a stále přicházíš za námi,  
necháváš zvěstovat své slovo odpuštění a naděje a sytíš nás svými dobrými dary.  
Prosíme tě, dej aby toto tvé slovo mohli uslyšet i mnozí další. 
K tobě společně voláme: 
S: Pane, vyslyš nás! 

Ty jsi, Bože, prokázal svou lásku k nám  
ve službě Ježíše Krista všem chudým, nemocným a strádajícím  
a v jeho cestě utrpení a oběti na kříži.  
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Dej, abychom Krista na této cestě lásky následovali a přáli ji všem kolem nás.  
Prosíme tě za náš sbor a naši církev, abychom si ničím nedali tuto lásku zastínit,  
ale aby svítila nám i všem kolem jako světlo na cestu.  
Dej, aby zde mnozí nalezli místo k odpočinutí, smíření i milosrdenství.  
K tobě společně voláme:  
S: Pane, vyslyš nás! 

Pane Ježíši Kriste, Pane lásky a milosrdenství, prosíme slituj se nad těmi,  
kdo se trápí ve zkouškách všedního dne; 
kdo ztrácejí sílu žít ve víře a z víry; 
slituj se nad těmi, kdo jsou unavení a přemáhá je beznaděj; 
kdo pochybují o tom, že ty jsi Pánem nejen na nebi, ale i na zemi. 
K tobě společně voláme: 
S: Pane, vyslyš nás! 

Pane Ježíši Kriste, ve svém milosrdenství se skloň k nemocným, opuštěným, strádajícím. 
Povzbuzuj je a posiluj.  
Právě tak posiluj a povzbuzuj všechny ty, kdo se o nemocné a strádající  
doma, v ústavech či nemocnicích starají. 
K tobě společně voláme: 
S: Pane, vyslyš nás! 

Pane, modlíme se za tvoji církev.  
Aby v jednotě víry dosvědčovala tvoji lásku k tomuto světu,  
pro který jsi dal svého Syna Ježíše Krista.  
Dej, ať Duch svatý nás povzbuzuje a posiluje v ekumenické práci.  
K tobě společně voláme:  
S: Pane, vyslyš nás! 

Bože, ty jsi Pánem všech. V této důvěře tě prosíme o mír a spravedlnost ve světě.  
Posiluj ty, kdo slouží v politice, hospodářství i ty, kdo se starají o bezpečnost.  
K tobě společně voláme: 
S: Pane, vyslyš nás! 

Bože, prosíme, vyslyš nás ne pro naše zásluhy, ale pro tvé veliké milosrdenství. 
Amen. 

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.  
Prosíme, 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: 

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,  
který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. 
V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 
kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. 
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On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle,  
dostalo podílu na předem daném poslání,  
abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.  
V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, 
vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého   
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. 
(Ef 1, 3.7-8.11-14) 

POŽEHNÁNÍ 

Přijměte slova požehnání: 
Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi. 
Amen. 
(2K 13,13) 
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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