
píseň před kázáním 
kázání 
společná píseň 
 
Přímluvná modlitba 
 
L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. 

Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat 
osvobození, obnovení a pokoj těm, kdo jsou v nesnázích. 

S: Uschopňuj nás k práci pro Boží království tak, aby se život pro nás 
i pro druhé stával svátkem setkávání s Tebou. 

 
L: Přijď, Duchu Těšiteli, a pozvedej osamělé, opomíjené a vyhnané. 

Potěšuj zarmoucené, ukazuj cestu ztraceným, buď obhájcem 
sužovaných. 

S: Vyučuj všechen svůj lid. Upomínej nás na Krista a uváděj nás do 
veškeré pravdy. 

 
L: Přijď, Duchu Života, a udržuj nás na cestě života, rozněcuj plameny 

nových počátků a proměňuj naše životy svou mocí. 
S: Utvářej naše životy do podoby Kristovy, abychom jimi mohli 

oslavovat Boha. 
 
L: Přijď, Duchu Obnoviteli, a obnov svou církev. Nasycuj svým chlebem 

zemdlelé a slabé, naplňuj životem nehybné a prázdné. Přemáhej naši 
netečnost a oživuj nás svou přítomností. 

S: Dávej své církvi nadějné očekávání a radostný výhled, důvěru 
v zaslíbení nového narození a dychtivou touhu žít z něj. 

 
(Volné či připravené přímluvy účastníků shromáždění) 

 
L: Duchu svatý, působ svou mocí ve všech, kdo vyznávají vzkříšeného 

Krista, aby rozhlašovali tvé poselství naděje, lásky a spasení každému 
člověku a všem národům. 

S: Ať se přiblíží den, kdy každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. 
Amen. 

 
modlitba Páně 
požehnání 
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I 
("Schillerova" liturgie) 

vstupní slovo 
společná píseň 
 

Liturg: vyznání vin, zakončené slovy: 
 Pane, smiluj se! 
 

Sbor: My, ubozí hříšníci, prosíme, 
 rač nás vyslyšeti, milosrdný Bože! 
 

L: slovo milosti zakončené:  
Amen. 

S: 

 

modlitba 
čtení Písma 
 

L: závěrečné slovo, zakončené:  
Amen, haleluja! 

S: 

 
 

píseň před kázáním 
kázání 
(modlitba po kázání) 
píseň 
(oznámení) 
přímluvné modlitby 
modlitba Páně 
požehnání 
závěrečná píseň 
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II 

(Krátká liturgie podle ochranovského zpěvníku) 
 
vstupní slovo 
společná píseň 
 
L: vyznání hříchů (v modlitbě), zakončené slovy: 
 Pro milosrdenství tvé voláme k tobě: 
 
S: Pane, smiluj se, 
 Kriste, smiluj se. 
 
 (nebo zpívané Kyrie eleison) 

 
 
L: slovo milosti (citát z Písma, ujištění o Božím odpuštění), 
 zakončené: Amen. 
 
S: 

 
 
modlitba 
čtení Písma 
 
L: závěrečné slovo, zakončené: 

Amen. 
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S: Duchu svatosti, / vyznáváme, že jsme hříšní lidé. / Myšlenkami, 
slovy i činy / zhášíme oheň tvé lásky / a vzdalujeme se moci tvé 
přítomnosti. / Ty nás chceš obnovovat / k obrazu Božímu, / my jej 
zatemňujeme / svými sobeckými postoji. / Ty živíš jednotu, / my 
rozséváme svár. / Ty posvěcuješ naše duše i těla, / my je 
znesvěcujeme. / Neumíme si vážit / tvé nekonečné dobroty. / 
Milosrdný Duchu, / prosíme, odpusť nám. / Spal naše špatnosti / a 
přetavuj nás / v obnovené a užitečné nástroje / pro svou službu. 
Amen. 

 
L: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 

neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od 
zákona hříchu a smrti. 

 
S: Patříme-li Kristu, / Duch Boží v nás přebývá. / A Duch Boží / 

dosvědčuje našemu duchu, / že jsme Boží děti. / A jsme-li děti, / 
tedy i dědicové – dědicové Boží, / spoludědicové Kristovi. 

 
modlitba 
čtení 
 
L: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: 
 Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem 
 a jeho jméno nevymažu z knihy života. 
 
S: 

 
 
L: Bůh dává dary svého Ducha, aby své vyvolené dokonale připravil 

k dílu služby, k budování Kristova těla. 
S: Abychom všichni dosáhli / jednoty víry / a poznání Syna Božího. 
 
 
 

31 



XII 
(Svatodušní liturgie) 

 

vstupní slovo 
píseň 
 
L: Svatý Duchu Boží, tebe chválíme a uctíváme jako toho, kdo dal zrození 

Kristově církvi. Jako vítr a oheň jsi vdechl život církvi v Jeruzalémě a 
roznítil jej. 

 

S: Naplnil jsi bázlivé lidi mocí, / aby se stali Kristovými svědky, / 
mluvícími statečně slovo pravdy. 

 
L: Stále pokračuješ ve svém díle obnovy: uzdravuješ, smiřuješ, dáváš 

novou sílu, proměňuješ životy, naplňuješ prázdnotu, ukazuješ cestu 
bloudícím. 

 

S: Oživuješ svou tápající církev, / štědře v ní rozdílíš dary, / 
vytváříš jednotu, / dáváš novou naději. / 
Obracíš naši mysl / od ulpívání na minulosti / 
k novým věcem, / které nyní činíš mezi námi. 

 

L: Chválíme tě a vyvyšujeme tě, ty Učiteli, Průvodce a Těšiteli církve. 
Dáváš nám poznat Krista a činíš z nás svůj svatý chrám. 

 

S: Tvou přítomností  / je celá církev / 
ve své rozmanitosti / spojována v jednotu. 

 
L: Přímluvce věřících, který se za nás přimlouváš, když sami nevíme, jak 

a za co prosit, ty rozumíš našim nejhlubším potřebám a v lásce je 
předkládáš Otci. Veď nás k pokání a vyznávání. 

 
S: 
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S: 

 
 

píseň před kázáním... 
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III 
(Liturgie s Agnus Dei) 

 

vstupní slovo 
společná píseň 
 
L: Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 

probudil nás k životu spolu s Kristem, aby se nadcházejícím věkům 
prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v 
Kristu Ježíši. Amen. 

S: Amen. 
 
L: Doznávám se, Pane, ke svým nevěrnostem, 
 spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích, 
 proti tobě samému jsem zhřešil. 
 Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
S: smiluj se nad námi. 
 
L: Pro svou dobrotivost, Pane, odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď 

všechny moje nepravosti. 
Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 

S: smiluj se nad námi. 
 
L: Dej mi poznat svoje cesty, nauč mě plnit tvou vůli, vždyť ty jsi moje 

spása. 
 Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
S: daruj nám svůj pokoj. 
 

L: 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. 
Amen. 

S: 
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modlitba 
čtení Písma 
 
L: Pane, posvěť nás svou pravdou. 
 
S: Tvoje slovo je pravda. Amen. 
 
píseň před kázáním... 
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XI 
(Liturgie podle listu Efezským) 

 

vstupní slovo 
společná píseň 
 

L: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v 
Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. 
Byli jste mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu 
tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího 
dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 

 

S: I my všichni / jsme k nim kdysi patřili; / žili jsme sklonům svého 
těla, / dali jsme se vést / svými sobeckými zájmy / 

 a tím jsme nutně propadli / Božímu soudu / tak jako ostatní. 
 

L: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
 probudil nás k životu spolu s Kristem, 
 když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! 
 

S: Spolu s ním nás vzkřísil / a spolu s ním uvedl na nebeský trůn / 
 v Kristu Ježíši, / aby se nadcházejícím věkům prokázalo, / 
 jak nesmírné bohatství milosti / je v jeho dobrotě k nám / 
 v Kristu Ježíši. 
 

L: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho 
dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil. 

 

S: 
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modlitba 
čtení Písma 
 
L: závěrečné slovo, zakončené:  

Amen. 
 
S:  

 
 

píseň před kázáním... 
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IV 
(Liturgie s Agnus Dei a apoštolským vyznáním víry) 

 

vstupní slovo 
společná píseň 
 

L: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu, že Kristus Ježíš 
přišel na svět, aby zachránil hříšníky. On se nám stal moudrostí od 
Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Amen. 

S: Amen. 
 

L: Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, 
 pro své veliké slitování zahlaď moje nevěrnosti. 
 Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
S: smiluj se nad námi. 
 

L: Obrať ke mně, Pane, svou tvář,  očisť mne od mého hříchu, 
 moji nepravost smyj ze mne dokonale. 
 Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
S: smiluj se nad námi. 
 

L: Stvoř mi, Bože, čisté srdce a otevři mé rty, 
 ať má ústa hlásají tvou chválu. 
 Kriste, Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
S: daruj nám svůj pokoj. 
 

L: Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. Amen. 

S: 
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S: Pochválen buď Bůh / a Otec našeho Pána / Ježíše Krista, / otec 
milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! / On nás potěšuje v každém 
soužení, / abychom i my / mohli těšit ty, / kteří jsou v jakékoli tísni, 
/ tou útěchou, / jaké se nám samým dostává od Boha. 

 
L: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z 

mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve 
všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, 
skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. 

 
píseň před kázáním... 
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S: Věřím a vyznávám, / že Ježíš Kristus je Syn Boží / a že ten, / 
 kdo vzkřísil Pána Ježíše, / také nás s Ježíšem vzkřísí / 
 a postaví před svou tvář. 
 
L: Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby 

každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. 
S: Krev Krista Ježíše, / Syna Božího, / nás očišťuje od každého 

hříchu. / Ti, / kdo žijí jen z vlastních sil, / nemohou se líbit Bohu. / 
 Proto vytrvejme v běhu, / jak je nám uloženo, / s pohledem 
 upřeným na Ježíše, / který vede naši víru / od počátku až do cíle. 
 
L: Pochválen buď Bůh, který nás v Kristu obdařil 
 vším duchovním požehnáním nebeských darů. 
S: V něm nás již před stvořením světa vyvolil, / 
 abychom byli svatí / a bez poskvrny před jeho tváří. 
 
L: Ježíši, Spasiteli světa, zjev se těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti 
S: a uveď naše kroky na cestu pokoje. 
 
L: Pro své vtělení a narození, pro svou poslušnost, pokoru a trpělivost, pro 

svou věrnost v pozemském poslání, pro svůj bezúhonný život před 
Bohem i před lidmi, 

S: potěšuj nás, milosrdný Pane. 
 
L: Pro své slzy a utrpení, pro svou trnovou korunu a kříž, 
S: veď nás k pokání z našich hříchů. 
 
L: Pro své rány a prolitou krev, pro své nezasloužené utrpení a smrt, 
S: přijmi nás všechny. 
 
L: Pro své slavné vzkříšení a nanebevzetí 
S: vyslyš nás a pomoz nám, / milosrdný Spasiteli. 
 
L: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, 

kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Zazní povel, 
hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo 
zemřeli v  Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho 
dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc 
Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně 
potěšujte. 
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L: Vyznejme nyní spolu s křesťanskou církví všech věků svoji víru slovy 
apoštolského vyznání víry: 

 
S: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
 Stvořitele nebe i země, 
 i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 
 jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, 
 trpěl pod Pontským Pilátem, 
 byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 
 sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 
 vstoupil na nebesa, 
 sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, 
 odkud přijde soudit živé i mrtvé. 
 Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, 
 svatých obcování, hříchů odpuštění, 
 těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. 
 
S: 

 
 
modlitba 
čtení Písma 
 
L: závěrečné slovo, zakončené:  

Amen. 
 
S: Amen. 
 
píseň před kázáním... 
 

7 



V 
(Liturgie s epištolními texty - přijata synodem 1989) 

 
vstupní slovo 
píseň 
 
L: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč; 

proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy 
a myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a 
odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho 
odpovídat. Víme však, že Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. 

 
S: Přicházím k tobě, / laskavý a trpělivý Otče. / Prosím, očisť mne / 
 od mých provinění nevědomých / i od těch, / která ti nyní v tichosti 

vyznávám... 
  (chvíle ticha k osobnímu vyznání) 
 

L: Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy 
celého světa. 
[nebo: Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží 
tvář, Ježíše, Syna Božího, přistupme směle k trůnu milosti, abychom 
došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.] 

 

S: 

 
modlitba 
čtení Písma 
 

L: Nebe a země pominou... 
S: ...ale slovo našeho Boha je stálé na věky. Amen. 
 

píseň před kázáním 
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(shromáždění usedá) 
 
L: Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z 

ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu pod-
robeni, tak abychom byli přijati za syny. 

 
S: Vyznáváme, / že Ježíš Kristus přišel v těle, / všem pomáhal 
 a uzdravoval všechny, / kteří byli v moci ďáblově, / 
 učil a kázal / evangelium království Božího / 
 a na svém těle vzal naše hříchy na kříž, / abychom my život měli. 
 
L: Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu, a přece na své rovnosti 

nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se 
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i 
smrt, a to smrt na kříži. 

 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se 
před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod 
zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest 
Pán. 

 
S: 

 
 
L: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho 

Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti 
a ústy vyznáváme ke spasení. 
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X 
(Liturgie s použitím bratrské litanie) 

 
L: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky! 
S: Amen. 
 

společná píseň 
 

(shromáždění stojí) 
 

L: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v 
něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i 
neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - 
a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 
On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla - totiž 
církve. On je počátek a první zrozený z mrtvých - takže je to on, jenž 
má prvenství ve všem. 

 

S: Ježíš Kristus / je prvorozený z mrtvých / a vládce králů země. /  
 Jemu, jenž nás miluje / a svou krví nás zprostil hříchů / 
 a učinil nás královským kněžstvem / Boha, svého Otce /  
 - jemu sláva i moc na věky. 
 

L: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil 
svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého 
služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. 

 

S: 

 
 

[nebo: Sláva na výsostech Bohu / a na zemi pokoj mezi lidmi; / 
Bůh v nich má zalíbení.] 

 
modlitba 
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VI 
("Žalmová" liturgie) 

 
vstupní slovo 
společná píseň 
 
L: Smiluj se nade mnou, Bože, 
 po celé dny k tobě volám. 

Vlej do duše svého služebníka radost, 
 k tobě pozvedám svou duši, 
 neboť ty jsi dobrý a nabízíš odpuštění; 
 ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. 
 
S: 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. 

 
L: V důvěře v Boží věrnost a v naději v jeho odpuštění, vyznávejme jemu 

svá provinění: Všemohoucí Bože, zhřešili jsme proti tobě i proti svým 
bližním myšlenkami, slovy i skutky. 
Nemáme nic, na co bychom mohli před Tebou spoléhat, jen tvou 
milost. Proto tě pokorně prosíme, smiluj se nad námi a očisti nás. 

 
S: Hle, / jak oči služebníků / k rukám jejich pánů, / 
 jako oči služebnice / k rukám její paní, / 

tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, / našemu Bohu, / 
 dokud se nad námi nesmiluje. 

Smiluj se nad námi, / Hospodine, / 
smiluj se nad námi! 

 
L: Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, 
 kdo se ho bojí. 
 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. 
 
 
 
 

9 



S: 

 
 

modlitba 
čtení Písma 
 
L: Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte jej všichni lidé! 
 
S: Neboť je rozšířeno nad námi / milosrdenství jeho /  
 a pravda jeho navěky. / Haleluja. 
 
píseň před kázáním... 
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L: Prosíme, / dej nám plně poznávat svou milost, / abychom s vděčným 
srdcem / zvěstovali tvou chválu / nejen svými rty,/ ale i životem 
oddaným tvé službě, 

 
S: abychom chodili před tebou / ve svatosti a spravedlnosti / 
 po všechny dny, / skrze Ježíše Krista, / našeho Pána. / Amen. 
 
píseň před kázáním... 
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S: 

 
 
L: Prosíme, nebeský Otče, dej nám, kteří jsme obtíženi poznáním svých 

vin, přijmout tvé milostivé odpuštění, abychom, očištěni od všeho 
hříchu a oděni tvou spravedlností, měli podíl na radosti tvých svatých, 

 pro svého Syna a našeho Spasitele. Amen. 
 
S: 

 
 
modlitba 
čtení z Písma 
 
L: Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou. 
 
S: Svatý Bože, / milostivý Otče, / dobrořečíme ti za to, / 
 že jsi nás stvořil, / že nás chráníš a obdarováváš. / 
 Dobrořečíme ti za nezměrnou lásku, / z níž jsi dal světu vykoupení / 

v našem Pánu / Ježíši Kristu. 
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VII 
(Liturgie se starokřesťanskými prvky) 

 
vstupní slovo 
společná píseň 
 
L: Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha 

svatého buď se všemi námi. 
Je to důstojné a spravedlivé, tobě zpívat, tebe chválit, tebe oslavovat, 
tobě děkovat, tebe vzývat v každém čase a na každém místě; neboť ty 
sám jsi Bůh, se svým jednorozeným Synem a s Duchem svatým! 
Proto se všemi anděly a s celou obecnou církví voláme i my: 

 
S: Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů! 
 Plná jsou nebesa i země tvé slávy. 
 
S: 

 
 
L: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 
L: Pane, smiluj se. 
S: Kriste, smiluj se. 
 
L: Pane, smiluj se. 
S: Kriste, vyslyš nás. 
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(alternativně lze užít zpívané "Kyrie eleison") 
S: 

 
 

L: Připomínáme si tvé spásné dílo: 
 Tvé přijetí údělu člověka, / tvůj kříž, tvůj hrob, 
 tvé vzkříšení třetího dne, / tvé vstoupení na nebesa, 
 tvé přebývání na pravici Otce, / tvůj návrat v slávě. 

Vzdáváme ti díky se všemi proroky, apoštoly, mučedníky a vyznavači. 
 
S: 

 
 

S: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, 
 Stvořitele nebe i země, 
 všeho viditelného i neviditelného. 
 Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, 
 jednorozeného Syna Božího, 
 který se zrodil z Otce přede všemi věky: 
 Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 
 pravý Bůh z pravého Boha, 
 zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem; 
 skrze něho všechno je stvořeno. 
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IX 
(Liturgie podle britské provincie UF) 

 
vstupní slovo 
společná píseň 
 
L: Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho 

spásu, 
 
S: neboť Hospodin je velký / a vší chvály hodný. 
 
L: Sklánějte se před Hospodinem v jeho svatém chrámu, boj se obličeje 

jeho všecka země, 
 
S: neboť přichází, / aby soudil zemi. 
 
L: Hospodin na nebesích upevnil svůj trůn, ve spravedlnosti kraluje nade 

vším. 
 
S: Dobrořečte Hospodinu, / všichni služebníci jeho. / Amen. 
 
L: Sestry a bratři, shromáždili jsme se ve jménu Pána Ježíše Krista, 

abychom vzdávali Bohu chválu a dík, abychom mu vyznávali své viny, 
abychom prosili za sebe i za druhé, abychom hledali nové poznání Boží 
lásky a očekávali na jeho slovo, které z milosti proměňuje lidské 
životy. 
Vyznejme proto všemohoucímu Bohu pokorně své hříchy. 
Modleme se: 

 
S: Všemohoucí, milostivý Otče, / vyznáváme, že jsme zbloudili / 
 a sešli ze tvé cesty / jako ztracené ovce. 

Následovali jsme / rady a přání svých srdcí / 
a přestupovali / tvá přikázání. /  
Nevykonali jsme dílo, / které jsi nám uložil / 
a konali jsme to, / k čemu jsi nás neposlal. / 
Pane, / buď milostiv nám hříšným. / 
Podle svých zaslíbení, / ó Bože, / obnov ty, kdo činí pokání. / 
Daruj nám, / milostivý Otče, / pro Ježíše Krista, / našeho Pána, / 
abychom žili zbožný / a spravedlivý život, / 
ke slávě tvého svatého jména. 
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S: 

 
 
modlitba 
čtení Písma 
 
L: závěrečné slovo, zakončené: 

Amen, haleluja. 
 
S: 

 
 

 
píseň před kázáním... 
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 On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe. 
 Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny 
 a stal se člověkem. 
 Byl za nás ukřižován: 
 za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. 
 Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma, 
 vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 
 A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé 
 a jeho království bude bez konce. 
 Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, 
 který z Otce i Syna vychází, 
 s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován 
 a mluvil ústy proroků. 
 Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 
 Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. 
(Nicejsko-cařihradské vyznání) 

S: 

 
 
čtení Písma 
 
L: Posvěť nás, Pane, svou pravdou! 
S: Tvé slovo je pravda. Amen. 
 
píseň před kázáním 
kázání 
píseň po kázání 
(oznámení) 
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Přímluvná modlitba: 
 

L: V pokoře volejme k Pánu: 
 Za pokoj, který přichází shůry a za spásu našich duší, za pokoj celého 

světa a všeho Božího lidu 
 prosíme tě, Hospodine: 
 

S: Pane, vyslyš nás! 
 

L: Za toto místo, tobě zasvěcené, a za všechny, 
 kdo do něho s vírou a bázní přicházejí, 

za naše pastýře a učitele, aby věrně zvěstovali Slovo Pravdy, 
za celou křesťanskou církev a za ty, kdo ji spravují a slouží v díle lásky 

 prosíme tě, Hospodine: 
 

S: Pane, vyslyš nás! 
 

(zde možno vložit jednotlivé přímluvy podle konkrétní potřeby) 
 

L: Za naši vlast a za všechny národy, 
za všechny vlády na této zemi, 
aby hledaly spravedlnost a pokoj a jejich vládnutí vedlo k poctě tobě, 

 prosíme tě, Hospodine: 
S: Pane, vyslyš nás! 
 

L: Za toto místo, jeho obyvatele, za celou Zemi a všechny, kdo na ní 
bydlí, 
za zdravý vzduch a čistou vodu, za plodnost země 
a obživu pro tvé stvoření 

 prosíme tě, Hospodine: 
S: Pane, vyslyš nás! 
 

L: Za ty, kdo jsou na cestách, za ty, kdo jsou v souženích a pokušeních, 
 za ty, kdo jsou v žalářích, za chudé a zbědované, 
 za nemocné a umírající 
 prosíme tě, Hospodine: 
S: Pane, vyslyš nás! 
 

L: Za pomoc a ochranu uprostřed trápení, nebezpečí a nouze, a za to, 
 abys nám, až přijde náš čas, 
 dal blažené skončení našich pozemských dnů 
 prosíme tě, Hospodine: 
S: Pane, vyslyš nás! 
 
 
14 

S: 

 
 
L: Věřím, že skrze křest svatý patřím k církvi Kristově, kterou si 

zamiloval a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody 
a slovem, aby byla svatá a bezúhonná. 
Věřím, že skrze svátost stolu Páně nás náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus 
ujišťuje o odpuštění hříchů i o své přítomnosti v obecenství věřících. 

 
S: On přebývá v nás / a my v něm. / On nám dává život věčný / 
 a on nás také vzkřísí / v poslední den. 
 
L: Věříme také, že naši bratři a sestry, kteří zesnuli v Kristu, 
 byli připojeni k církvi zvítězilé a vešli v radost svého Pána. 

(Vzpomínáme přitom jmenovitě na ty sestry/bratry z našeho sboru, 
kteří zesnuli v uplynulém roce:...) 
Pomíjitelné musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 
Pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 

 
S: Chvála buď Bohu, / který nám dává vítězství /  
 skrze našeho Pána / Ježíše Krista. 
 
L: On chce i nás, jako částku Kristovy církve na této zemi, 
 uchovávat ve věčném obecenství s celou církví zvítězilou 
 a časem nám dát odpočinutí v slávě. 
 
S: Tomu, jenž sedí na trůnu, / i Beránkovi, / 
 dobrořečení, / čest, sláva i moc /  na věky věků. / Amen. 
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S: 

 
 

L: On je můj Pán, který mne, zpronevěřilého a ztraceného člověka,  
 vykoupil, očistil a vysvobodil ode všech hříchů, z moci ďábla a smrti. 

Ne zlatem ani stříbrem, ale svou drahou krví, 
svým utrpením a svou smrtí, aby mi dal život ve svém království, 
kde mu budu sloužit ve věčné spravedlnosti. 

 

S: Kde budeme navždy s ním, / který vstal z mrtvých, / je živ a kraluje 
na věky. 

 
L: Věřím v Ducha svatého, který nám byl seslán po odchodu Pána Ježíše 

Krista, aby s námi zůstával na věky; aby nás potěšoval a posiloval,  
dosvědčoval nám, že jsme Božími dětmi a učil nás volat Abba - Otče; 
aby v našich srdcích rozlil svou lásku, učinil naše těla svým chrámem a 
uděloval nám své zvláštní dary, jak sám chce. 
Věřím, že svým vlastním rozumem a svou silou nemohu v Pána Ježíše 
Krista věřit ani k němu přijít, ale že mne Duch svatý skrze evangelium 
povolává, dává mi poznání skrze své dary, posvěcuje mne a uchovává v 
pravé víře. Stejně tak povolává, shromažďuje a posvěcuje celou  
křesťanskou církev zde na zemi a zachovává ji při Kristu Ježíši v jediné 
pravé a živé víře. 

 
S: A mně, / i všem věřícím, / všechny hříchy 
 každého dne / štědře odpouští. 
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L: Ujmi se nás milostivě, ochraňuj nás a zachovávej, 
 
S: neboť tobě patří sláva i čest a dobrořečení, 
 Otci i Synu i Svatému Duchu 
 nyní i na věky věků. 
 
S: Otče náš, který jsi v nebesích, 
 posvěť se jméno tvé, / přijď království tvé, 
 buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. 
 Chléb náš vezdejší dej nám dnes 
 a odpusť nám naše viny, / jako i my odpouštíme našim viníkům. 
 A neuveď nás v pokušení, / ale zbav nás od zlého. 
 Neboť tvé jest království / i moc i sláva na věky. Amen. 
 
požehnání 
závěrečná píseň 
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VIII 
(Velikonoční liturgie) 

užívá se na zahájení bohoslužeb 
 

L: Pán vstal z mrtvých! 
S: On jistě z mrtvých vstal. 
 

 
 
L: Věřím v jediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. 
 Z něho, skrze něho a pro něho je všecko. 
 
S: Jemu buď sláva na věky. Amen. 
 
L: Věřím v Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, 
 který nás v Kristu vyvolil před založením světa. 

On nás vysvobodil z moci tmy 
a přenesl do království svého milovaného Syna. 
On nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů 
a připravil nás k účasti na dědictví svatých ve světle. 
Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty 
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byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, 
kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 

 
S: Tak upřímně věříme. 
 
L: Velebíme tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl 
 před učenými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. 

Když tě svět svou moudrostí nepoznal, 
zalíbilo se ti spasit jej zvěstí, kterou pokládá za bláznovství. 

 Chválíme tě a prosíme, / oslav své jméno. 
 
S: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. 
 Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 

 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
 Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. 
 Amen. 
(shromáždění usedá) 
 
L: Věřím ve jméno jednorozeného Syna Božího, 
 skrze něhož je stvořeno všecko, i my. 
 Věřím, že přijal naše smrtelné tělo, 

stal se člověkem a přebýval mezi námi. 
 Z Ducha svatého byl počat v Panně Marii, 
 stal se jedním z lidí, narozen z ženy. 
 

S: Tak upřímně věříme. 
 
L: Byl nám ve všem podoben, kromě hříchu. 
 Poslán Otcem, aby zvěstoval čas milosti, 

dal těm, kteří jej přijali, moc stát se Božími dětmi. 
 

S: On je Beránek Boží, / který snímá hřích světa. 
 
L: Trpěl pod Pontským Pilátem, 
 zemřel na kříži za naše hříchy podle Písem a byl pohřben. 

Vzal na sebe naše prokletí, abychom došli požehnání. 
Byl vzkříšen třetího dne, zjevil se učedníkům, 
vstoupil do nebe a je na pravici Boží. 
On také, s mocí a slávou, sestoupí s nebe, 
aby soudil živé i mrtvé, až přijde čas. 
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