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6. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ 
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 

Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. 
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, 
když volají o pomoc, on nakloní své ucho.  
(Ž 34,12.16) 

PÍSEŇ  

34 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Modleme se:  
Hospodine, zde jsme, protože ty jsi nás pozval.  
Vstoupili jsme do ohromného zástupu těch, kdo před námi a s námi  
zpívají novou píseň k poctě tvého jména;  
a s nimi ti děkujeme,  
že jsi zjevil svou spásu, spravedlnost, milosrdenství a věrnost, 
že nechceš být Bohem bez lidí, abychom my nezůstali lidmi bez Boha. 
Ve svém Synu jsi až k vrcholu dovedl svůj zápas o nás.  
Děkujeme ti za to – ne tak, jak bychom měli, ale tak, jak umíme.  
Prosíme, přemáhej svým Duchem naši nesoustředěnost a nepozornost,  
rozptyluj naše malověrné strachy a úzkosti.  
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 

Poslyšte slovo milosti: 
Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 
Jestliže doznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, 
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.  
(1J 1,8-9) 
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. 

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Milostivý Bože, v důvěře ti předkládáme své prosby za druhé  
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a prosíme: Pane, smiluj se. 

Modlíme se za tento svět, za všechny, kdo v něm trpí, 
za oběti válek a rasové nenávisti, 
za ty, které postihly přírodní katastrofy, 
a za všechny, kterým hrozí nebezpečí. 
Společně voláme: Pane, smiluj se. 

Modlíme se za ty, kteří musí žít v chudobě a odříkání, 
za zoufalé, kteří nevědí kudy kam, 
za ty, kdo jsou již léta nemocni, 
za všechny, kteří umírají. 
Společně voláme: Pane, smiluj se. 

Modlíme se za všechny, kdo bojují s velikými těžkostmi; 
za ty, kdo ztratili naději a víru, 
za všechny, kdo hledají pravdu, a nemohou ji nalézt. 
a za ty, kteří se zhroutili pod tíhou svých povinností. 
Společně voláme: Pane, smiluj se. 

Modlíme se za místo, ve kterém pracujeme a bydlíme, 
za všechny, kteří jsou v něm osamělí,  
za všechny, kterým nikdo nenaslouchá, 
a za ty, kteří se nesetkávají s přátelstvím. 
Společně voláme: Pane, smiluj se. 

Může následovat tichá modlitba nebo další aktuální prosby. 

Bože, 
děkujeme ti, že tvůj Syn přišel do tohoto světa, 
aby zjevil tvou lásku a milosrdenství, 
aby nás povolal z odloučenosti do své blízkosti a mezi svůj lid. 
Prosíme, posiluj nás svým svatým Duchem skrze Krista, našeho Pána.  

MODLITBA PÁNĚ 

V jeho jménu k tobě voláme: 
Otče náš... 

SBÍRKA 

(PÍSEŇ) 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

POSLÁNÍ 

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, 
abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, 
k jaké naději vás povolal, 
jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu 
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 
(Ef 1,17-19) 

POŽEHNÁNÍ 

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

PÍSEŇ 

ZÁVĚREČNÁ HUDBA 
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