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2. NEDĚLE POSTNÍ 
formulář E2 (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. 

Může následovat přivítání, uvedení do bohoslužby. 
Lze vložit úvodní píseň (např. sloku písně podle církevního roku) 

VSTUPNÍ SLOVO 

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine,  
a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků. 
Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, 
ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne  
pro dobrotu svou, Hospodine. 
(Ž 25,6-7 kral.) 

PÍSEŇ  

25 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Modleme se:  
Hospodine, milostivý Bože, 
chceme se v této době rozpomínat na tvé milosrdenství. 
Nezasloužili jsme si od tebe nic, a přece ses k nám skláněl. 
Svou lásku jsi potvrdil utrpením a smrtí Ježíše Krista.  
Prosíme, dej ať nás jeho oběť inspiruje 
a tvůj Duch ať nás učí jít po jeho cestě  
– abychom uměli žít v solidaritě a lásce vůči těm, kdo jsou okolo nás,  
kdo na nás hledí s očekáváním, s otázkou, se zvědavostí,  
jak se evangelium projevuje v životě člověka.  
Dej, ať čerpáme novou sílu a odvahu z tvého slova.  
O to prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána,  
který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky věků. 
S: Amen. 

MEZIZPĚV 

píseň shromáždění (Gloria-píseň, např. 354) nebo zpěv Gloria nebo píseň pěveckého sboru  

SLUŽBA SLOVA 

1. ČTENÍ 
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PÍSEŇ 

2. ČTENÍ 

KÁZÁNÍ 

(CHVÍLE TICHA) 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

VYZNÁNÍ VIN 

Tvé slovo nám, Bože, ukazuje, 
jak daleko jsme od tvé vůle a od příkladu, který nám dal tvůj Syn. 
V tuto chvíli myslíme každý na svá provinění. 
Na to, čím jsme tebe a druhé zarmoutili. 
Na myšlenky, kterými jsme se zbytečně obírali,  
na slova, která neměla zaznít,  
na skutky, za které se stydíme, 
myslíme i na to, co jsme neudělali a měli. 
...  
Před tebou i před svými bratry a sestrami vyznáváme svůj hřích 
a toužíme po odpuštění a po novém začátku. 

KYRIE 

K: Společně prosme Pána: 
S: Pane, smiluj se nad námi. 
 Kriste, smiluj se nad námi.  
 Pane, smiluj se nad námi. Amen. 

SLOVO MILOSTI 

Zvěstuji vám slovo milosti: 
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím,  
že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.  
Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, 
budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. 
Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, 
tím spíše nás smířené zachrání jeho život. 
(Ř 5,8-9) 
S: Amen. 

POZDRAV POKOJE 

K: Pokoj Boží ať zůstává s vámi se všemi. 
S: I s tebou. 
Pozdravme se navzájem pozdravem pokoje. 

VYZNÁNÍ VÍRY 

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

PÍSEŇ 

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

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Za tvou církev, Pane, prosíme: 
Veď nás a posiluj, abychom tě dovedli následovat.  
Abychom se nerozprchli před každým nepohodlím a každou překážkou,  
neodběhli k čemukoli, co se nám v tu chvíli zdá lákavější než tvé evangelium.  
Společně voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Za ty, kdo mají zodpovědnost za druhé a za věci veřejné, prosíme: 
Dávej jim moudrost a zodpovědnost.  
Prosíme za všechny summity a zasedání všech sněmoven a rad  
– ať slouží k dobrému, vedou k míru a porozumění. 
Společně voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Za lidi, kteří procházejí úzkostí a strachem, prosíme. 
Buď jim nablízku. Nenech je propadnout zoufalství.  
Dej, aby mohli najít pomoc u druhých. A nám dej oči otevřené pro jejich nouzi. 
Společně voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Za nemocné a za umírající prosíme. 
Prosíme, ať mohou odcházet z tohoto světa v pokoji, 
s nadějí na vzkříšení a život budoucího věku ve tvém království.  
I za jejich blízké se modlíme: Osušuj slzy a dávej jim svůj pokoj a odvahu do dalších dnů. 
Společně voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Za ty, které máme na srdci a na mysli, se každý v tichosti modlíme... 
Společně voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Prosíme, Pane, vyslyš naše prosby – pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Amen.   

MODLITBA PÁNĚ 

Modleme se, jak nás naučil Ježíš Kristus: 
Otče náš... 

SBÍRKA 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Co k tomu dodat? 
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal;  
jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 
Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 
Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, 
je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. 
(Ř 8,31-34) 

POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám Boží požehnání:  
Hospodin ti žehná a bude tě chránit. 
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Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. 
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
S: Amen.   

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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