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1. NEDĚLE PO TROJICI 
formulář D2 (bohoslužby bez večeře 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 

Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. 
Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. 
(Ž 30,3-4) 

PÍSEŇ  

VYZNÁNÍ VIN (CONFITEOR) 

Vyznejme společně, že jsme zhřešili myšlením, slovy i skutky. 
Z naší hříšnosti a porušenosti se vlastními silami nemůžeme osvobodit,  
proto se obracíme k milosrdnému Bohu a voláme: 
Bože, smiluj se nad námi hříšnými. 
Odpusť nám naše viny 
a doveď nás k životu věčnému. 

KYRIE 

recitované nebo zpívané 
S: Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane smiluj se nad námi. 

SLOVO MILOSTI 

Vám všem, kteří takto vyznáváte,  
litujete svých hříchů  
a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista,  
zvěstuji milost a odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. 
S: Amen. 

POZDRAV POKOJE 

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

Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, 
Otče našeho Pána Ježíše Krista,  
ty jsi Bohem živých a ne Bohem mrtvých.  
Naplň nás svým životodárným Duchem  
a pomoz nám žít ve spravedlnosti, v míru a v souladu s tvým stvořením.  
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,  
který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří nyní a navěky. 
S: Amen. 

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ (STARÝ ZÁKON) 

1Kr 17,17-24 

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

ŽALM 

30 

Žalm je možné číst nebo (lépe) zpívat. 

2. ČTENÍ (EPIŠTOLA) 

Ga 1,11-24 

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

HALELUJA 

zpěv Haleluja nebo vhodná píseň (např. 243, 341, 163)  

EVANGELIUM 

L 7,11-17 
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. 



 3

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

K tobě se, Pane, náš nebeský Otče, obracíme s prosbami a voláme: 
Pane, smiluj se. 

Prosíme za jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou církev, 
aby všem národům dosvědčovala evangelium v jednotě víry. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za náš sbor a za všechny, kdo v něm slouží 
zvěstováním evangelia a skutky pomáhající lásky; 
za všechny, kdo jsou s námi spojeni ve víře 
a spolu s námi vzývají tvé jméno. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za ty, kdo činí rozhodnutí ve vládě, v parlamentu, 
za všechny, kdo zastávají veřejné funkce 
a zodpovídají za obecné dobro. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za mír na celém světě, 
za Boží požehnání pro naši práci, 
za dobré podmínky pro život, 
za vezdejší chléb pro všechny, 
za spravedlnost a svobodu v naší zemi. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za naše děti a všechny mladé lidi,  
za jejich rodiče a všechny, kdo vyučují a vychovávají, 
dej jim, Bože, vzájemné pochopení a lásku 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za ovdovělé a osamělé, 
za zapomenuté a za ty, kdo potřebují pomoc, 
za vězně a lidi bez domova, 
za nemocné a umírající. 
Bože, pomož jim z každé tísně. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Prosíme za lidi v zoufalství a bez naděje, 
za bezradné a ustrašené: 
buď jim Bože oporou a posilou; 
za lidi, s nimiž nedokážeme žít v míru. 
Bože smiř nás navzájem. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 
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Prosíme, buď nám Bože milostiv, 
požehnej náš život až do naší poslední hodiny 
a shromáždi nás před svou tváří spolu se všemi věřícími. 
K tobě voláme: 
S: Pane, smiluj se. 

Pomoz nám, Pane, a napřim nás ve své nekonečné lásce, 
kterou nás obdarováváš skrze Ježíše Krista, tvého Syna. 
Děkujeme ti a oslavujeme tvé jméno, 
nyní i vždycky a navěky. 
(podle liturgie sv. Jakuba, 4./5. stol.) 

MODLITBA PÁNĚ 

K tobě se obracíme slovy našeho Pána a Spasitele: 
S: Otče náš... 

nebo zpívaná modlitba Páně – EZ 583, 584  

SBÍRKA 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Jděte v Kristově pokoji, jste posláni do světa. 

nebo vhodný text z Písma 

POŽEHNÁNÍ 

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. 
S: Amen. 

nebo 

Požehnej vás a provázej všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý.  
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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