
 

SVATODUŠNÍ BOHOSLUŽBY pro malé i velké NEDĚLE  31. května 2020 Čáslav 

BUBENICKÉ PŘIVÍTÁNÍ 

JUBILATE DEO OMNIS TERRA. SERVITE DOMINO IN LAETITIA. ALLELUIA, 
ALLELUIA, IN LAETITIA, ALLELUIA, ALLELUIA, IN LAETITIA! 

PLÉSEJ BOHU VŠECKA ZEMĚ. SLUŽTE PÁNU V RADOSTI. HALELUJA, V RADOSTI! 

POZDRAVENÍ  

Bůh sám je ten, kdo nás zde přijímá v tuto chvíli, jeho pokoj ať je s každou a s každým 
z vás! 

Milé děti, milé sestry a bratří, uplynulo 50 dní od Velikonoc a my dnes slavíme Letnice, 
svátky Ducha svatého. Letnice jsou událostí, která má svůj začátek, ale nemá svůj 
konec. Stalo se to v Jeruzalémě, když byli všichni shromážděni na jednom místě. 
Hromadné naplnění Duchem svatým. Každý dostal jeden jazyk a všichni byli naplněni. 
Učedníci, ženy, muži, děti, zkrátka všichni, kdo se k tomu nachomýtli. Všichni se stali 
nositeli Ducha svatého. A tyto Letnice pokračují. Začaly tehdy v Jeruzalémě, a pokračují 
tady v Čáslavi, v našem kostele i mimo kostel a tak vás zde všechny vítám k této radostné 
oslavě narozenin církve. 

Dnes budeme společně slavit večeři Páně a den Diakonie. 

INTROIT 
„Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“  (2Kor 3,17)    A tak ve svobodě zpívejme: 

PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek 604  Buď sláva Bohu 

1. Buď sláva Bohu, chvála Otci, který stvořil zemi / a v lásce své dal člověku svět s dary 
jeho všemi. / On ke svobodě přivádí svůj vyvolený lid. / Ať chvály zazní, nechceme už 
jiných bohů mít. 
2. Buď sláva Bohu, chvála Synu. Pozdrav svého Krále! / Na kříži trpěl, zvítězil, je mezi 
námi stále. / Zná bídu naši, smutek náš – to všechno prožil sám. / Ať chvály zazní nade 
všemi pány on je Pán. 
3. Buď slávu Bohu, chvála Duchu – to on sílu dává. / Kde působí, tam veliká se v lidech 
změna stává. / Kde smutek byl a beznaděj, tam vzchází nový den. / Ať chvály zazní, svatý 
Duch buď od nás veleben. 
4. Buď sláva Bohu, chvály naše ať zní každé ráno. / Co k životu je potřebné, to všem nám 
bylo dáno. / Ať naše srdce naplní se láskou, radostí / a píseň chvály zazní Bohu s pravou 
vděčností. 
 

VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/604-bud-slava-
bohu-chvala-otci?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 



BIBLICKÉ ČTENÍ Skutky apoštolů 2. kapitola 1-13  (Dana Jeřábková) 

 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý 
dům, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na 
každém z nich spočinul jeden; 4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 
ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.                                                   
5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, 6a když se ozval ten 
zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou 
vlastní řečí. 7 Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z 
Galileje? 8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:  9Parthové, Médové a 
Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10Frygie 
a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, 11židé i 
obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich 
jazycích o velikých skutcích Božích!“ 12Žasli a v rozpacích říkali jeden 
druhému: „Co to má znamenat?“ 13Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“ 

MODLITBA – PROSBA O DUCHA SVATÉHO                             

I my můžeme o Ducha svatého prosit, aby byl naším pomocníkem. Pojďte, já vás naučím, 
jak můžeme prosit o Ducha svatého, o našeho Pomocníka. Je to jednoduché:                                              
„Přijď, Duchu svatý, přijď.“ 

Nejdříve já řeknu sloku té naší modlitby a pak (když cinknu nebo ukážu) se přidáte vy se 
svým refrénem, svou prosbou: 

Duch svatý mi pomáhá věřit, že Bůh je se mnou, když si hraju, když jsem doma nebo na 
ulici, ve škole nebo na prázdninách. „Přijď, Duchu svatý, přijď.“ 

Duch svatý mi pomáhá správně rozumět příběhům z Bible a vypravovat ostatním lidem 
o Ježíši. „Přijď, Duchu svatý, přijď.“ 

Duch svatý mi pomáhá důvěřovat, že mě Pán Bůh ochraňuje a utěšuje ve dne i v noci, 
když jsem smutný, když mám strach, když jsem nemocná. „Přijď, Duchu svatý, přijď.“ 

Nechovám se vždycky hezky, někdy jsem vzteklý, někdy jsem paličatý, někdy jsem líná, 
někdy jsem zbabělý, někdy lžu, někdy někomu něco vezmu, často myslím jen na sebe. 
A to není hezké. Vím to. A Duch svatý mi pomáhá říct: „Milý Bože, odpusť mi.“ Potom 
mohu začít znovu jako čerstvě vykoupaný.  „Přijď, Duchu svatý, přijď.“ 

Bůh mě má rád, když jsem veselý a plný síly. Bůh mě má taky rád, když dělám něco 
ošklivého. Vždycky mi bude pomáhat. Duch svatý mi také ukazuje, za co mohu Pánu 
Bohu děkovat.     „Přijď, Duchu svatý, přijď.“ Amen. 

 



PÍSEŇ   Evangelický zpěvník Dodatek 675  Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli                

1. Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli, Duchu smíření. Přijď již a proměň svět náš celý                        
v nové stvoření.                                           

Ref: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj                
pokoj svůj.                                                                        

 2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu. Najdi zbloudilé, oslov hluché, 
žehnej životu. Ref.                                      

3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši svobody. Ref. 

VYPRÁVĚNÍ PRO DĚTI 

Mám pro vás děti hádanku – je to neviditelné a žádná ruka to nemůže uchopit, je to 
nedotknutelné, a přece to může být všude pociťováno. Co to je? 

Duch svatý je veliký dar od Boha. Je základem naší víry. Věříme v Boha Otce, v Syna 
a v Ducha svatého, tak to vyznáváme v Krédu, tak to zpíváme v písních, tak to říkáme při 
křtu. Duch svatý je síla od Boha. Není vidět, ale vidíme, co působí. A první věc, kterou 
Duch svatý vytvořil, spojil, je církev. Tak i to vyznání víry pokračuje: Věřím v Ducha 
svatého, svatou církev obecnou… A tak si dnes budeme spolu povídat o církvi, o našem 
sboru. 

VELKÝ PAPÍR Jaký je ten papír, děti? Je prázdný. Nepopsaný. Čistý. 

Když Ježíš vystoupil ke svému Otci, zůstalo po něm prázdné místo. Učedníkům se po 
Ježíšovi stýskalo. Dal jim Ježíš nějaký dárek, než odešel? Co jim poslal? Poslal jim 
Ducha svatého, ten se někdy taky maluje jako holubice. Namalujte do horní části papíru 

holubici nebo jen jednoduchý symbol ptáčka.  

Ten Duch jim dával sílu, odvahu, radost. Začali o Ježíši vyprávět všem lidem kolem sebe 
a potom začali také cestovat do okolí. Vždycky někam přijeli a tam někomu řekli: „Ježíš tě 
má rád, pošli to dál.“ Můžeme si to vyzkoušet. Řekněte nejbližšímu dítěti: „Ježíš tě má rád, 

pošli to dál.“ Dítě buď pochopí, že to má říct sousedovi nebo mu poraďte. Počkejte, až se 

ta zpráva vrátí zase k vám. A takhle přesně se šířila víra, až dorazila i do Evropy, i k nám 
do Čáslavi. Vznikaly sbory, vznikala církev. Lidé, kteří uvěřili, se odjakživa scházeli, byli 
spolu, vzpomínali na Ježíše, slavili večeři Páně, starali se o chudé, nemocné, měli společné 
bohoslužby, modlili se. Stejně jako to děláme i my dnes. 

Začněte malovat veliký dům — jednoduše schematicky, vždy když namalujete jednu čáru, 

zeptejte se dětí, jestli už ví, co malujete, pokračujte, namalujte střechu, to už nejspíš budou 

vědět, co to je. Ano, je to dům. Velký dům. Nakonec přimalujte na střechu kříž nebo 
kalich. Zeptejte se dětí, jestli ví, co je to za dům. Ano, je to kostel. Nebo by to taky mohl 
být náš sbor tady v Čáslavi.  

Co to je sbor? Co to je církev? Jsou to jenom kostely, fary, farní zahrady? Nebo to jsou 
taky lidé? Sbor je místo, kde se scházíme na bohoslužby, na nedělku, kde máme 
kamarády, kam s námi chodí rodiče, babička s dědou, sourozenci…  



Co tomu domu ještě chybí? Ano, dveře. Mám je namalovat otevřené, nebo zavřené? Co 
myslíte? Mohou sem k nám do sboru, do kostela chodit různí lidé, třeba i z ulice anebo 
sem mohou chodit jen ti, kdo jsou tady zapsaní, kdo dostávají sborové dopisy, kdo platí 
salár — peníze? A co ještě chybí tomu domu, kostelu? Ano, okna. K čemu jsou dobrá 
okna? Těmi mohou lidi koukat dovnitř, co tam děláme. A my zase můžeme koukat ven, co 
se děje na ulici, kdo potřebuje pomoc. Nebo můžeme vyvětrat. A co tam uvnitř děláme? 
Děláme taky něco pro druhé? Co se děje ve sboru, v kostele? Kdo tam chodí?  

Pozvěte děti, aby si vzaly tužky a do každého okénka namalovaly sebe a třeba i svoje 

rodiče, sourozence (Namalujte alespoň tolik okének, kolik máte dětí v nedělce). 

Chodíte sem do sboru, do kostela rádi? Pozvali byste sem svoje kamarády? Co byste na 
ně z toho okénka zavolali, jak byste je pozvali? Zkuste to. 

Do sboru, do církve chodí různí lidé — mladí, staří, děti, nemocní, zdraví, chudí, bohatí… 
Jací ještě? A každý tady má svoje místo. Každý je tady v tom velkém domě důležitý. 
Máme tu i různé úkoly — třeba pan varhaník hraje při bohoslužbách na varhany, pan farář 
nebo paní farářka připravuje bohoslužby, dělá svatby, pohřby, křtí, chodí na návštěvy aj.,                                               
vaše maminky, babičky, tatínkové, dědečkové sem chodí uklízet, tvůj děda chodí sekat 
trávu kolem kostela, tvoje babička dělá výzdobu v kostele, tvůj táta roznáší sborové 
dopisy, vy se tady učíte o Ježíši, zpíváte.  

Sbor tvoří lidé. A tak občas děláme chyby, občas se i pohádáme nebo naštveme. Ale pak 
se zase modlíme, prosíme Pána Boha o odpuštění a jdeme společně k večeři Páně. 

Jsme tak různí. Podívejte se na sebe, každý vypadáte jinak, smějete se jinak, umíte různé 
věci, a přece nás něco spojuje? Co to je? Co nás to spojuje? Proč sem vlastně chodíme? 
Co nás drží pohromadě? Spojuje nás víra v Ježíše, v Pána Boha, v Ducha svatého. Duch 
svatý nás dal takhle dohromady — to je základ našeho sboru, našeho společného 
domu. Kde jsou děti základy domu? Jsou vidět? Nejsou, ale jsou důležité, viďte? 
Pročpak? (Do základů můžete namalovat Ježíšův kříž nebo kalich večeře Páně nebo bibli 

nebo srdíčko.) 

Ten dům je krásný. Aspoň mně se líbí. Zdá se mi, že je tam uvnitř příjemně a milo. Lidé se 
na sebe smějí, koukají z oken, pomáhají si… To je dobře, že máme otevřené dveře. 
Můžeme někoho pozvat. Chybí vám u nás ve sboru něco? Něco byste chtěli změnit, dělat 
jinak?  

Nakonec se dětí zeptejte, jestli se jim ten dům taky líbí? A jestli rádi chodí do sboru, do 
kostela? Ukažte jim, že za náš sbor se můžeme také modlit. Můžete se jich ptát, za co by 
se chtěli ve sboru pomodlit? 

 

 

 

 

 



BIBLICKÉ ČTENÍ      

Ducha svatého lze těžko postihnout a uchopit, protože vane, kam chce, je jako vánek a 

jako vítr. Nejlépe čitelný je ve svých darech.  

Přečtu oddíl z 1. listu do Korintu z 12. kapitoly verše 4 až 14. 

4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6a rozdílná 
působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.  
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 8Jednomu je skrze 
Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9někomu zase 
víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 10někomu působení 
mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve 
vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 11To všechno působí jeden a týž Duch, 
který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho 
údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem 
pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.  

ÚKOL PRO DĚTI – „CIHLY“ – moje obdarování 

KÁZÁNÍ 

Dnes slavíme seslání Ducha svatého. Slavíme to, co díky Ježíšovi začalo a díky Bohu  
ještě neskončilo, co se stále děje. Duch svatý oživuje všechna naše slzavá či tápající údolí. 
Vrací smysl tomu, proč věříme, proč doufáme a proč milujeme. Duch svatý vane a 
překračuje veškeré hranice, spojuje lidi, vzbuzuje víru a dává víře šťávu. Duch Boží 
sestupuje do všech údolí suchých kostí i do zapadlých vesniček. Sestupuje do hlavních 
metropolí i do odlehlých míst. Duch svatý je živý a jednající Bůh.  

Je to Boží síla, která působí mezi námi a skrze nás. 

V dnešním kázání bych chtěla zdůraznit 3 základní vlastnosti Ducha svatého. 

Duch je dárcem rozdílnosti. Duch je dárcem jednoty. Duch je dárcem lásky.  

Apoštol Pavel v této části svého dopisu do Korintu mluví o Duchu svatém, který byl dán 
padesátý den apoštolům. Mluví o tom, že tento Duch je dán každému. Nebyl seslán jen 
tehdy na apoštoly, ale byl dán též členům korintského sboru a je dán i nám. Každému je 
dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. To je klíčová věta, která mluví 
jednak o rozdílnosti a rovněž o jednotě.  

Každému je dán zvláštní projev Ducha. Duch se nevylévá hromadně a šmahem na všechny 
shromážděné, ale sestupuje jednotlivě. Tak tomu bylo i tehdy v Jeruzalémě, když nastal 
den letnic a všichni byli shromážděni na jednom místě.   

Tehdy se strhl hukot z nebe a ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky a ty se rozdělily a na 
každém z nich spočinul jeden. Pro každého jeden jazyk. Pro každého zvláštní projev 
Ducha. ¨ 



Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání, někomu zase víra, 
někomu dar uzdravování, někomu dar proroctví a mohli bychom pokračovat v apoštolově 
výčtu: někdo umí potěšit, někdo umí pohladit, někdo umí báječně setřít podlahu, někdo 
umí uvařit dobré kafe a nabídnout ho ve správný čas, někdo umí naslouchat. A to všechno 
působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Neexistuje 
žádná technika či metoda na získání daru, který by se nám líbil a byl nám příjemný. Duch 
vane, kam chce. Duch dává, komu chce a jak sám chce. Ale každému jinak, protože každý 
z nás je jedinečný a s tím Pán Bůh počítá.  

To je ta první vlastnost Ducha svatého – je dárcem různosti. 

Nyní se dostáváme k druhé vlastnosti. Duch je dárcem jednoty. Dary Ducha svatého 
nejsou dávány proto, abychom měli dobrý pocit nebo abychom měli zážitek, který by nás 
nesl. Dary Ducha svatého jsou dávány ke společnému prospěchu. Jejich základním 
poznávacím znakem je, že prospívají církvi, tělu Kristovu, že slouží, že budují, že směřují 
k jednotě.  

Dary Ducha svatého jsou tedy různé, každý z nás má jiné a přece směřují k něčemu 
společnému. Duch svatý tvoří zázrak jednoty v odlišnosti.  

Církev byla v Pavlově době tvořena Židy a Řeky, byli v ní otroci i svobodní, bohatí i 
chudí. To byly protiklady, které by žádná jiná síla než síla Ducha svatého nesmířila.            
Tento div smíme prožívat i dnes. Jsme tak rozdílní a přece nás Duch svatý spojuje v jedno. 
A potom ta odlišnost nemůže rušit, ale může sloužit.  

A vězte, že nejsme ošizeni, jestliže jsme dostali dar méně nápadný. Vždyť to, co všechny 
ty dary spojuje je jejich původ: a to je láska, kterou si nás Bůh v Kristu zamiloval.  

A to se už dostávám k závěrečnému bodu. Nejvyšším darem Ducha svatého je láska.            
To, co Pavel píše ve 12. kapitole, dále rozvíjí v kapitole následující, ve známém hymnu            
o lásce. Láska je ten nejzákladnější dar Ducha svatého a zároveň největší. Bez lásky jsou 
všechny ostatní dary naprosté nuly. Vždyť: "Kdybych mluvil andělskými jazyky, kdybych 

měl všechno poznání, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, a kdybych 

vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic nejsem, nic mi to neprospěje".  

Zdá se mi, že tady je jádro celého křesťanství. Mít lásku, dávat ji, přijímat ji. Mít někoho, 
kdo mě má rád, a milovat ty, kteří jsou v mém dosahu. Milovat ne platonicky, ale zemitě.  

Láska, o níž Pavel píše, je skutečná. "Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí ... ať se děje 

cokoli, láska vytrvá". Zda máme lásku nebo nemáme, to se ukáže, až bude dávno pryč 
nějaká zamilovanost a budeme stát před otázkou, do jaké míry jsme si ochotni posloužit 
podle svých sil a možností. Láska se projeví třeba ochotou pomoci bližnímu zavázat 
tkaničky u bot, protože se již prostě neohne, nebo mu třeba podat ruku, když upadne a 
těžko by se sám zvedal. Nebo být ochoten bližního krmit po lžičce, když už to sám 
nedokáže. Láska je dar. Je dobré se v ní cvičit, usilovat o ní, živit jí a hýčkat.  



Ale nakonec musíme uznat, že láska je dar, a proto je třeba o ní prosit a hlavně se napojit 
na zdroj lásky, na Krista.  

PÍSEŇ Svítá 119 Jedno jsme v Duchu svatém (bubeníci) 

1. Jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán, jedno jsme v Duchu svatém, 
všechny nás spojil Pán, ale též všechněm kolem může býti pokoj dán. 
 
Refrén: Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne lásky Pán. 
 
2. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden val. Půjdem dál jeden s druhým, budem 
jak jeden val, a tu zvěst "Přišel Ježíš" chceme šířit všechněm dál. 
 
3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát, 
hájit chcem vždycky právo a na pravdu přitom dbát. 
 
4. Chválen buď, Otče v nebi, dárce krás kolem nás. Chválen buď, Kriste Synu, vždyť' tvůj 
kříž spasil nás. Chválen bud', Duchu svatý, v jednotu jsi spojil nás. 

VEČEŘE PÁNĚ 
Ježíš Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 

dám odpočinout. (Mt 11, 28) 

Slavíme Večeři Páně. Ježíš Kristus nás zve ke svému stolu. U jeho stolu je místo pro všechny 
lidi, kteří ho mají rádi a věří mu. Je tam místo pro lidi úspěšné i neúspěšné, slabé i silné, 
mocné i nemocné. Je tam místo i pro nás. 

K Večeři Páně smějí přijít ti, kteří touží po odpuštění svých vin a chyb, kteří potřebují sílu 
a hledají ji u Boha, kteří touží po pokoji pro svůj život i životy všech lidí. To všechno a ještě 
mnohem víc nám Bůh daruje, když přijímáme a jíme chléb života a pijeme z jednoho kalicha 
spasení. 

VYZNÁNÍ VIN 

Pane, vyznáváme, že někdy naše různost převažuje nad naší jednotou. Někdy naše zloba 
vítězí nad láskou. Někdy naše osobní závislosti a otroctví zabíjí svobodu. Prosíme, o tvého 
svatého Ducha, aby nám dával rozmanité dary, ale udržoval nás ve svobodě, v jednotě a 
lásce.  

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý, přijď. 

 

Pane, přiznáváme, že potřebujeme tvojí pomoc, že jsme závislí na tvé lásce, na tvé ochraně 
a náklonnosti. Prosíme o tvého svatého Ducha, aby nás nenechal na pospas sobě a své 
samostatnosti, ale vedl nás k tobě a k tvé pomoci. 

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý, přijď.  



Pane, věříme v moc odpuštění a smíření, ale někdy nejsme schopni ani ochotni odpustit, 
podat ruku, podívat se do očí. Prosíme o tvého svatého Ducha, aby nás k odpuštění 
uschopňoval. 

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý, přijď.  

SLOVO MILOSTI 

 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je    tu nové. To všecko je 
z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto 
smíření.“  

POZDRAV POKOJE Na znamení odpuštění si dnes nebudeme podávat ruku, ale 
můžeme se s těmi, kdo nás obklopují pozdravit očima a říci „Pokoj tobě!“  

VYZNÁNÍ VÍRY 

Svou víru, kterou máme společnou se všemi křesťany všech dob a zemí, vyznejme slovy 
Apoštolského vyznání víry: 

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 Pontiem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 
všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění 
hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, a my ti děkujeme za tvé dary. Děkujeme za dar života, 
za lásku, za naše blízké, které máme rádi. Děkujeme za víru, za společenství tvé církve, 
tvých sborů. Děkujeme za tvoji blízkost ve tvém svatém Duchu, ve tvé lásce mezi námi. 
Dobrořečíme ti, Bože, za chléb, který odpradávna dáváš svým dětem jako dobré jídlo. 
Dobrořečíme ti, Bože, za vinnou révu, která se od pradávna stává dobrým nápojem.  
Dobrořečíme ti, Bože, za tvého Ducha, který oživuje naše srdce a připomíná nám, že 
obyčejný chléb a víno jsou znamením neobyčejné lásky Ježíšovy. 
Prosíme, ať v daru chleba a vína zakusíme tvoji moc, která se neprosazuje silou, ale dává 
radost, uzdravení a pokoj. 
 
SLOVA USTANOVENÍ 

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal:  
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:  
Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. 
Stejně tak vzal po večeři i kalich a řekl: 
Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na 

mou památku. 
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 



TAJEMSTVÍ VÍRY   

Je to tajemství víry: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod 
čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

EPIKLÉZE 

Milostivý Bože, prosíme, sešli svého Ducha na nás i na dary chleba a vína. Amen  
 
POZVÁNÍ A tak už pojďte, neboť vše je připraveno a na každého se dostane. V jistotě 
setkání s živým Pánem přistupujte k jeho stolu. Abychom splnili všechna hygienická 
nařízení, budeme přijímat víno z malých kalíšků, když ho dostanete, můžete víno vypít, 
kalíšky při odchodu odložte na připravenou židli do koše. Budeme mezi sebou dodržovat 
rozestupy. Při přijímání si samozřejmě můžete sundat roušku. Zpívat budeme píseň 373 Ó 
sešli Ducha svého a 397 Radujme se vždy společně. 

PŘIJÍMÁNÍ 

PÍSEŇ  373 Ó sešli Ducha svého a 397 Radujme se vždy společně 

PROPUŠTĚNÍ 

„Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Jděte v síle Ducha svatého a věřte, že on ve vás 
působí!“ Amen.“  

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ, PŘÍMLUVNÉ MODLITBY A OTČENÁŠ   

Než se posadíte, ztišíme se ještě k děkovné a přímluvné modlitbě. Po slovech „Společně 
voláme“, se můžete připojit slovy „Přijď, Duchu svatý.“ 

Věčný Bože, děkujeme za vzácný dar: za hostinu, v níž jsi nám dal zakusit svoji blízkost i 
společenství sester a bratří, s kterými sdílíme stejnou naději. Děkujeme ti za to, že nám 
dáváš sílu k cestě za tebou, že nás zveš do svého království. Prosíme dnes za ty, kdo se 
připravují na křest, za ty, kdo byli v našem kostele pokřtěni a konfirmováni. Prosíme za 
všechny konfirmace, které se dnes na svatodušní neděli konají na různých místech, kéž 
tvůj Duch sesílá své dary na všechny.   

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 

Bože, ať každý, kdo se k tobě modlí, nachází pomoc i posilu. Dávej nám dary svého 
Ducha pro službu druhým i ke společnému růstu. Prosíme, ať nikdo z nás ve svých 
každodenních úkolech a starostech nepropadá malomyslnosti a neztrácí naději. 

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 

Prosíme, dávej neklidným pokoj a smutným radost, osamocené přiváděj do společenství, 
podepírej skleslé a pozvedej padlé, omezuj zpupné a utiskovaným dopřej volně dýchat, 
veď bloudící a nalézej ztracené, tiš bolesti nemocným a vracej jim zdraví, provázej 
umírající a žehnej všem, kteří ve tvém jménu slouží potřebným a v tomto světě usilují o 
právo, spravedlnost a pokoj. Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 



Prosíme za naši Diakonii, za všechny její zaměstnance, její vedení i všechny klienty. 
Prosíme také za Domov Radost v Merklíně, v němž žijí dospělí lidé s autismem, pro který 
konáme dnešní svatodušní sbírku. Prosíme za rodiny dětí s autismem, za jejich pečovatele 
i učitele.  

Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 

Beze strachu a s plnou důvěrou, jako synové a dcery Boží,    volejme společně:  

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 neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest 

království i moc i sláva na věky, amen. 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek 678           Jeden Pán, jedna víra 

1. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: 
Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země. 
 
2. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, pomáhej, Duchu pravdy, poznávat stále 
víc, že je Kristus jeden, nerozdělen, že je hlavou církve a my tělem. 

3. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru 
svém, kde se svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží děti. 

OHLÁŠKY  (Dana Jeřábková) 

Děkujeme všem, kdo dnešní bohoslužby připravovali, za vedení s. farářce Duškové, za 
hudební doprovod Kateřině Andršové a dětem. Jménem staršovstva vám všem přejeme 
požehnanou svatodušní neděli, i vašim rodinám a celému našemu sboru.  

V pátek 12. června bude NOC KOSTELŮ, v našem kostele bude program od 18 hodin, 
připomeneme si osobnost a dílo Jana Amose Komenského veřejným čtením z jeho Porady 
o nápravě věcí lidských. Letos uběhne totiž 350 let od smrti J. A. Komenského. 

Náš seniorát organizuje kurz Theofil, je to kurz pro výpomocné kazatele a je určen pro 
každého, kdo by se rád stal výpomocným kazatelem ČCE. Můžete se na tento kurz 
přihlašovat do konce června, více informací najdete na nástěnce.  

Dnešní nedělí končí SBÍRKA DARŮ JERONYMOVY JEDNOTY. Všem vám 
děkujeme za příspěvky, a pokud ještě někdo chce na Jeronymovu jednotu přispět, může 
tak učinit po bohoslužbách nebo na sborový účet.  

Minulou neděli se při bohoslužbách vybralo 1000 Kč a na svatodušní neděli se tradičně 
koná celocírkevní sbírka na Diakonii ČCE. 

Posezení u kávy a čaje se zatím nekoná. Prosíme, abyste se po ukončení bohoslužeb 
neshromažďovali vzadu v kostele, ale spíše venku před kostelem a při vycházení farářka 
ani presbyterka nebudou podávat ruce. Děkujeme za pochopení. 



POSLÁNÍ   

„Nakonec, bratří (a sestry): žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, 
buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor 13,11) 

POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi 
vámi.“ Amen. 

PÍSEŇ   Evangelický zpěvník 419  Mocný Bože, při Kristovu 

 

 

 

foto Filip Jerie, opět v kostele neděle 24.5.2010 


