
BOHOSLUŽEBNÝ POŘAD –27. březen 2022  české sbory 

 

Oznámení a pozdrav pokoje mohou být zařazeny dle místních zvyklostí. Čísla písní odkazují na nový 

Evangelický zpěvník.  

 

 P  předsedající, pastor, předčitatel    S  shromáždění, sbor 

 

 

 

Pozvání k bohoslužbě (podle  žalmu 95) 

 

 P  Pojďme, zaplesejme Hospodinu, 

oslavujme hlaholem skálu své spásy. 

 

 S  vstupme před jeho tvář s díkuvzdáním 

a oslavujme Boha hudbou a písněmi.  

 

Píseň Svatý, svatý, svatý  (590) 

 
Vstupní modlitba 

 

 P  Pane, náš Bože, věříme tvému slibu, 

že když se scházíme, ty jsi s námi.  

Přicházíme ve jménu Ježíše Krista 

vtahováni tvým Duchem do touhy po tvém slově.  

Naplň svým Duchem naše srdce 

a připrav nás k bohoslužbě naplněné vírou.  
 

 S  Amen.  

 

Vyznání vin 

 

 P  Nemůžeme předstoupit před Boha,  

aniž si napřed upřímně přiznáme, 
jací jsme, 

jaké chyby jsme učinili, 

jak dobře či jak nevalně se staráme o své bližní. 

V tomto duchu svěřme svou modlitbu Bohu. 

  

 S  Dobrý Bože, život nás dovede zaskočit.  

Naši pozornost rozptyluje narušený svět, který bývá plný pokušení a hrůz,  

a my upadáme: někdy, často, den co den, leckdy hodinu co hodinu.  

Lačníme po urovnání problémů, po rychlé nápravě, po úniku. 

Smiluj se nad námi, Bože, ty, který jsi nezměrně laskavý a soucitný.  

Předkládáme ti všechno, čím jsme: svá pochybení, svoje nedostatky, svou lítost,  

svoje silné i slabé stránky, svá zklamání a vítězství,  

chvíle, kdy tě následujeme, chvíle, kdy bloumáme.  

Prosíme, poraď si s našimi špatnostmi, viny zahlaď a minulost uzdrav.  



U tebe je odpuštění, naděje a nový začátek. 

Kvůli tobě, kvůli tvé lásce a kvůli všemu, co jsi učinil, tobě vzdáváme díky –  

ve jménu tvého Syna, jemuž je vlastní odvaha i soucit. Amen. 

 (Chvíle pro tichou modlitbu) 

 

Slovo milosti  

 

 P  Slyšte dobrou zprávu! 

Vězte, že v Ježíši se vás Bůh ujímá, 

odpouští vám a posiluje vás, abyste žili obnoveným životem. 

 

 S  Bohu díky. 

 

Píseň  Ó, ujmi ruku moji, 1. sloka (709) 

 

Prosba o moudrost  

 

 P  Připrav naše srdce, Bože,  

abychom slyšeli tvé slovo 
a řídili se tvou vůlí. 

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. 

 

 S  Amen. 

 

1. čtení  2. Korintským 5,16-21 

 

Píseň Zpívejte Pánu nové písně  (118) 
 

2. čtení  Lukáš 15,1-3.11b-32 

 

Kázání 

 

Píseň Tak málo přímých cest (673) 

 

Apoštolské vyznání víry 

 

Přímluvná modlitba  

 

Svatý a milující Bože, ty, jenž jsi marnotratný ve své lásce. 

Děkujeme ti za dar života a za požehnání pro své rodiny a přátele.  

Díky za přehojnou lásku. 

 

Proveď nás zkouškami trápení a smutku. 

Veď nás skrze výzvy a zápasy, 

skrze chvíle únavy a zoufalství, přes temná místa 

a doveď nás zpátky k sobě, 

k přehojné lásce  

 



Buď s těmi, kdo pláčou, 

kdo nemohou spát, 

kdo žijí bez pokoje, 
kdo vyhlížejí úlevu. 

Potěš je přehojnou láskou.  

 

Naplň nás nadějí,  

založenou na tvém slitování. 

Naplň nás trpělivostí a vytrvalostí. 

Drž nás svým svatým Duchem ve své marnotratné milosti. 

 

Děkujeme ti za partnerství mezi americkými a českými církvemi. 

Obnov naše kontakty po čase pandemie. 

Dej nám inspiraci k další spolupráci. 
Prosíme tě o usmíření pro hluboce rozdělenou společnost v obou našich zemích. 

 

Přetvoř nás i všechny naše nepovedené cesty. 

Proměň nás, ať jsme lidmi se vším všudy,  

tak ať se zde stáváme rukama a srdcem Ježíše Krista. Amen. 

 

Modlitba Páně 

 

3. čtení  Izajáš 49,15-16] 

 

Požehnání 

 

Píseň Buď mojí nadějí  (777) 


