Druhá liturgie Církve československé husitské
D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění)
PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou
Věřící ze shromážděné obce

Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš, co jsem a co dělám. Ty vidíš do mého srdce. Přicházím k
tobě z denní práce a starostí, se svými touhami a zklamáními, se vším, co mne tíží. Se mnou
přicházejí mé sestry a moji bratři, kteří jsou na tom stejně jako já. Pane, přijď do tohoto
našeho shromáždění a pomoz nám. Ať slyšíme, co nám všem říkáš! Promluv svým slovem do
našeho svědomí. Učiň, abychom poznali tvou vůli. Přijmi mne i moje bližní u svého
prostřeného stolu spásy. Nasyť nás nebeským chlebem života a napoj vínem své milostivé
oběti, kterou jsi mne a nás všechny zachránil před věčnou smrtí. Pomoz i tomu z nás, kdo
dnes bude zvěstovat tvé slovo a vysluhovat tvou svátost. Ať tuto službu koná poslušně a věrně.
Pane, smiluj se nade mnou! Pane, smiluj se nad námi! Amen.

Dobrotivý Bože! Přicházím do společenství kolem stolu tvého Syna. Věřím, že on sám nás
zve ke své hostině. Pokorně tě v této chvíli prosím: Očisti mě svou láskou od všech vin a
hříchů. Otevři můj sluch, abych dobře slyšel(a) zavolání tvého slova. Otevři můj zrak, abych v
tomto společenství v každém poznal(a) sestru nebo bratra. Obnov mé srdce, abych v dobrotě
směl(a) přijmout chléb i kalich s vínem a tak posílen(a) mohl(a) tobě i bližním sloužit po
všechny dny svého života. Amen.
ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ
ÚVODNÍ PÍSEŇ
D: Milost Pána Ježíše Krista (†) a láska Boží a obecenství Ducha svatého se všemi vámi.
O: I s tebou Hospodin.
D: Bože věčný,naše rty i naš srdce otevři O: neboť toužíme povznést se k tobě v kajícné modlitbě.
DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ A VIN
Chvíle ticha a vnitřní zpovědi

O-D: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žito
podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často
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nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním
svým i sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a
ze srdce ji litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět
tvými dítkami a se svatou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ
D: Blahoslaveno buď, Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.
O: Bůh v nás a my v Bohu.
PÍSEŇ
MODLITBY
VSTUP
Úvodní biblický text čte duchovní nebo někdo ze shromáždění

TUŽBY
D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

Obec na jednotlivé tužby zpěvně odpovídá

O: Kyrie eleison
O: Gospodi pomiluj.
O: Smiluj se, Hospodine

SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY
Na jednotlivé modlitby a přímluvy obec odpovídá zpěvem, případně jen slovně:

O: Smiluj se, Hospodine.
D: Jenom tobě náleží všechna čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.
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Nebo:

D: Přijď ty sám, spásu děj a ve víře zachovej nás, Bože, svou milostí. Pane Bože náš, tvoje
moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v
tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému. Jenom tobě
náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.
O: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.
PÍSEŇ
ZVĚSTOVÁNÍ
MODLITBA PŘED ČTENÍM ZE SVATÝCH PÍSEM
D: (recituje) Slovo Boží.
O: (recituje) Zbožně je vyslechněme.

Duchovní nebo někdo z přítomných čte druhý biblický text
BLAHOSLAVENSTVÍ
V době vánoční

D: Blahoslavení skromní duchem,
O: neboť jejich je království Boží.
D: Blahoslavení čistého srdce,
O: neboť oni Boha vidět budou.
D: Blahoslavení lidé tiší,
O: neboť oni světem vládnout budou.
D: Dnes radujte se a veselte,
O: neboť v nebi máte odměnu svou.
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V čase postu, utrpení a umučení Páně

D: Blahoslavení lkající,
O: neboť oni potěšeni budou.
D: Blaze těm, jimž křivda se děje,
O: neboť jejich je království Boží.
D: Blaze, jimž svět proto zlořečí,
O: že se rozhodli jíti za Kristem.
D: Dnes radujte se a veselte,
O: neboť v nebi máte odměnu svou.

V čase vzkříšení a zjevování Páně a v době svatodušní

D: Blahoslavení milosrdní,
O: neboť oni také milosrdenství dojdou.
D: Blaze těm, kdo žízní po pravdě,
O: neboť jejich touha přec bude ukojena.
D: Blaze těm, kdo působí pokoj,
O: neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.
D: Proto radujte se a těšte,
O: neboť nebe v duši vaší bude odměnou.
EVANGELIUM
Obec povstane

D: Evangelium.
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O: Sláva Bohu v Kristu!

Duchovní čte text z evangelia

D: (recituje) Tolik Slovo pro dnešek.
O: Buď Bohu dík.

Obec usedne
SVĚDECKÁ PROMLUVA - KÁZÁNÍ
VYZNÁNÍ VÍRY
Velké vyznání víry CČSH
O-D: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce
našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího,
Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl,
aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti
vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.
Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.
Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni
byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň
se!
Pro zvláštní příležitosti
APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
O-D: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho
jedinného, 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
NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
O-D: Věřím(e) v jednoho Boha, Otce všemohoucíhom Stvořitele nebe i země, všeho
viditelného i neviditelného. Věřím(e) 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.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie
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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 na nebe, sedí po pravici Otce. A znovu
přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím(e) 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(e) v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám(e)
jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám(e) vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

OBĚTOVÁNÍ, SMÍŘENÍ A CHVALOZPĚV
Duchovní vyzbe shromáždění k obětní sbírce (varhanní vložka)

D: Prosíme tě, Bože, za splnění svých dobrých předsevzetí a slibů i za milostivé přijetí a
požehnané užití darů, které před tebe pokládáme.

Biblický text k obětování

D: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou O: na usmířenou a v oběť chvály. Modlitba duchovního
O: Amen.
MODLITBA SMÍŘENÍ
D: Vzhůru srdce O: zvedněme k Hospodinu.
D: Vděčně oslavujme Hospodina, Boha svého.

Chvalozpěvná modlitba duchovního

O-D: Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva
ti na výsostech! Požehnaný buď i Syn, jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti
na výsostech.
ZPŘÍTOMNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA
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DÍKŮVZDÁNÍ (EUCHARISTICKÁ MODLITBA)
USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ
Obec povstane, případně poklekne

D: (recituje) Při poslední večeři se svými učedníky Pán Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a
dával jim: Toto je mé tělo, které se dává za vás. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim: Pijte
z něho všichni; tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se proléví za vás a za
mnohé. To čiňte na mou památku!
O: Amen.
D: Velebíme a chválíme tě, Pane náš, za tvé vtělení, dokonalý život an zemi, tiché odevzdání,
utrpení i smrt, za tvé vzkříšení a na nebe vstoupení. Ty přebýváš po pravici Otve oslavený,
spravuješ a vedeš svou církev ke spáse i službě světu. K tobě voláme: Příjď!
O: Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem vprostřed nich.

SJEDNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ
PROSBY O DUCHA SVATÉHO
D: Kristus vprostřed nás.
O: S námi je a provždy bude!

Po chvíli ticha obec usedne

PÍSEŇ
MODLITBY ZA SJEDNOCENÍ CÍRKVE S PÁNEM
D: Kalich smlouvy, Bože O: dals nám v Ježíši, Kristu Pánu našem.
D: K slávě své a k naší spáse dáváš nám i zaslíbený chléb nebeský, svatý dar všem dětem
Božím daný. Stále je přijímán a neubývá nikdy a posvěcuje ty, kdo jej přijímají. Pokoj
Kristův ať je s vámi.
O: Ten pokoj všem!
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D: K tobě, svatý Bože, se obracíme s důvěrou, že nás vyslyšíš, když Pán Ježíš se modlí s námi:
MODLITBA PÁNĚ
O-D: 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 je
království i moc i sláva na věky. Amen.
D: VYslyš nás, Pane Ježíši Kriste, z trůnu své věčné slávy a posvěť nás. Učiň nás hodny
přijmout tajemství chleba a kalicha, v němž se nám zpřítomňuješ. čišť nás, abychom s tebou
sjednoceni v tobě přebývali a s tebou zůstávali zajedno svým myšlením a životem.
Odevzdáváme se ti, jako ty ses odevzdal Otci. Účast na tvé večeři ať je nám radostí a spásou.
O: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a budeme uzdraveni.

Chvíle ticha

Pozvání ke společnému přijímání

O-D: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám.

(Nepřistoupí-li k večeři Páně nikdo se shromážděné obce, přijímá liturg sám.)

Chvíle ticha

O: Jsme živi, avšak již ne my - žije v nás Kristus.

Obec usedne
PÍSEŇ
SBOROVÁ OZNÁMENÍ
VYSLÁNÍ
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(Biblický verš na cestu)
POŽEHNÁNÍ
Obec povstane

D: Pán s vámi!
O: I s duchem tvým!
D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista (†) i milost Ducha svatého nechť
sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.
O: Po věky věků!
Obec usedne
PÍSEŇ NEBO VARHANNÍ DOHRA
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