
 

BOHOSLUŽBY TROJIČNÍ NEDĚLE 7. června 2020 Čáslav 

POZDRAVENÍ                                                                                            

Milé děti, milé sestry a bratři, vítejte v kostele, na bohoslužbách, dnes je neděle svaté 

Trojice a já vás zdravím trojičním pozdravem: „Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska 
Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“ (2 Kor 13,13) 

Vězte, že 

Bůh nás přijímá a raduje se, když jsme spolu.  

Před tím, než jsme ho hledali, on nás hledal.  

Před tím, než jsme ho znali, on nás znal.  

Ještě před tím, než jsme sem přišli, on nás pozval.  

A tak se scházíme ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

INTROIT 
Zapaluji světlo ve jménu Tvůrce. 
Bůh osvítil svět a vdechl nám dech života. 
(zapálit svíčku) 
 
Zapaluji světlo ve jménu Ježíše Krista. 
Ježíš zachránil svět a svou ruku vztáhl k nám. 
(zapálit svíčku) 
 
Zapaluji světlo ve jménu Ducha. 
Boží Duch objímá svět a žehná touhou náš život. 
(zapálit svíčku) 
 
Zapalujeme tři světla za trojici lásky: 
Bůh nad námi, 
Bůh vedle nás, 
Bůh pod námi: 
Počátek, konec, Bůh navěky. 

 

 

 



 

PÍSEŇ  Evangelický zpěvník  158  Samému Bohu sláva, čest 

1. Samému Bohu sláva,čest / budiž za milost jeho, / která nám v Kristu dána 
jest, / již se nebojme zlého: / Bůh hotov jest nás spasiti, / nám vždycky 
dobře činiti. / Velebme jej s radostí! 

2. Ovšem, velebíme, ctíme / tebe, Otče s radostí: / nebo, že panuješ, víme, /       
s dobrotou a s moudrostí. / Přenesmírná tvá moc, Pane; / co ty kdy díš, 
vše se stane. / Blaze nám, že tys náš Pán. 

3. Ó Kriste, Synu jediný / Boha Otce věčného, / jenž uvalil na tě viny / 
všeho lidu hříšného! / Ó Beránku Boží, tichý, / sejmiž i z nás naše hříchy! 
/ Smiluj se nade všemi! 

4. Ó Duchu svatý, mocí svou / řiď a veď nás v každý čas / k službě, k nížto 
smrtí trpkou / Kristus Pán vykoupil nás. / Na tebe se spoléháme, / těš a 
spravuj nás, žádáme, / na tebe se spouštíme. 

 
VARHANNÍ DOPROVOD:  https://soundcloud.com/user-41012488/158-
samemu-bohu-slava-cest?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-
doprovody 

 

BIBLICKÉ ČTENÍ  První kniha Mojžíšova 1,26 – 31 

26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.  
Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a 
nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“  
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 
Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte 
a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad 
nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“  29Bůh také řekl: 
„Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, 
na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské 
zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá 
duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.                  
31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den 
šestý. 

 

 



MODLITBA  

Před tváří Boha, který nás stvořil, 
před tváří Syna, který za nás zemřel, 
před tváří Ducha, který nám pomáhá v přátelství, a náklonnosti se modleme. 

Bože, Stvořiteli, ty jsi svým světlem osvítil svět a vdechl nám dech života, 
daroval jsi nám duši, spojnici mezi námi a tebou. My se ale dost často 
odpojujeme a napájíme se z jiných zdrojů. Promiň nám to, ochuzuje nás to.  

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přinesl záchranu, spasení, přijetí, ukázal jsi nám, jaký 
je náš Otec a kudy vede cesta k němu. Podal jsi nám pomocnou ruku, znáš nás 
jménem a zveš nás k sobě. Děkujeme ti.  

Duchu svatý, ty objímáš tento svět, rozněcuješ v lidech touhu po Bohu, po 
lásce, po blízkosti a společenství, oživuješ naší spojnici s Bohem, povzbuzuješ 
naší víru. Prosíme, o tvou inspiraci a nadšení pro evangelium a věci víry. 
Amen. 

PÍSEŇ   Svítá 119 Jedno jsme v Duchu svatém (Mirek Richter) 

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. 
 

OKÉNKO DO BOHOSLUŽEB 

Děti, vy si dnes v nedělce budete vyprávět o společenství svatých, to také máme ve vyznání 

víry, dříve se říkalo obecenství svatých. Co slyšíte v tom slovu společenství? SPOLU. Ano, 

jsme spolu v kostele, spolu se modlíme, vyznáváme víru, pijeme kafe po bohoslužbách, 

spolu pomáháme, spolu dnes budeme při večeři Páně. Jsme společenství.  



BIBLICKÉ ČTENÍ     Janovo evangelium 14, 8 – 17                                                         
8 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 9 Ježíš mu 
odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, 
vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 10 Nevěříš, že já jsem v Otci 
a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, 
který ve mně přebývá, činí své skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve 
mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří 
ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 
13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v 
Synu. 14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 15 Milujete-
li mne, budete zachovávat má přikázání; 16 a já požádám Otce a on vám dá 
jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – 17 Ducha pravdy, kterého svět 
nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi 
zůstává a ve vás bude. 

KÁZÁNÍ  

Většinou kážu na nějaký biblický příběh nebo žalm, ale jednou za rok, právě na 
trojiční neděli, mám vždycky chuť kázat na dogma. Nevím, co se vám přesně 
vybaví pod slovem dogma.  Někomu možná dobrodružný film Dogma o dvou 
padlých andělech, kteří se snaží dostat do nebe nebo kdo oblibuje Hvězdné 
války, tak se mu možná vybaví postava klonového vojáka, který se jmenoval 
Dogma a byl znám tím, že vždy poslouchal rozkazy. V církevní hantýrce máme 
dogma spojené s učením, s něčím více méně neměnným, spíše si to spojujeme 
s katolickou církví, vybaví se nám možná papežská dogmata.  

V novověku se slovo dogma stalo skoro nadávkou, označením rigidnosti, 
zkostnatělosti a zákazu svobodného uvažování a smýšlení. 

Učení o svaté Trojici ani pojem „Trojice“ v bibli nenajdeme. Je to spíše dogma 
než příběh. Nebo je to příběh vložený do dogmatu. Protože příběh svaté 
Trojice, příběh Boha Otce i Syna i Ducha svatého je příběh našeho vyznání, 
celé bible, celé křesťanské tradice. Je to něco, co dýcháme a ani o tom moc 
nepřemýšlíme. Příkladem toho jsou naše bohoslužby, naše modlitby. Každou 
neděli se scházíme ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. V tom samém 
jménu křtíme mimina i dospělé. Ve jménu Trojice žehnáme. Je to pro nás zcela 
přirozené a ani o tom nepřemýšlíme. Věříme, že Bůh nás skrze Krista v Duchu 
svatém vykupuje a tato víra nás nese životem.  



Ale dnes na Trojiční neděli si můžeme dopřát ten luxus a na chvíli o učení o 
svaté Trojici více přemýšlet, co to vlastně dýcháme, čemu věříme, co 
vyznáváme. 

Učení o Trojici je potřeba přijmout vírou, rozumem to moc nejde, protože 
v učení o Trojici se podařilo církevním otcům díky jejich zápasům na 
koncilech církve sloučit neslučitelné  - Bůh je jeden i trojí. Bůh je jeden, 
jedinečný a zároveň není „osamělec“ ani solitér. V něm samém je totiž 
společenství a sdílení. Je to takové otevřené společenství lásky. Proč otevřené? 
Protože do něho jsme zváni i my. Láska totiž nemůže existovat izolovaně (i 
během té naší koronavirové izolace naše láska trochu trpěla), láska 
předpokládá druhé. Sebeláska, ta je jen popřením lásky, je to peklo. Když se 
člověk odřízne od druhých, když zůstane sám svým středem a točí se jen kolem 
sebe tak mizí radost a ztráta smyslu.  

Hospodin je Bůh, který nechce být sám, nechce být v izolaci, v karanténě. Náš 
Bůh je Bůh, který se sdílí. Už stvoření je uskutečněním Boží touhy, aby tu bylo 
něco mimo Něho, aby měl protějšek. Bůh žije ve vztazích. Bůh se vztahuje. A 
my máme být už od stvoření Božím obrazem. A to znamená, že máme jeho 
lásku a jeho sdílení zobrazovat, uskutečňovat a žít. To je náš úkol, to je smysl 
života - žít ve společenství, ukazovat jeden druhému stejnou lásku, jaká je mezi 
třemi božskými osobami a tu lásku máme zobrazovat doma, v rodině, ve škole, 
v politice, v práci, ve sboru, v církvi.  

Krásně to vyjádřil papež Benedikt XVI.: „Bůh není samota, nýbrž dokonalé 
společenství.“ Bůh v Trojici je společenství, věčné sdílení lásky. A podle 
tohoto Božího modelu je také člověk orientován na vztahy, sdílení, účast i 
lásku. A to už od stvoření. Sice ty naše vztahy a naše společenství nejsou tak 
dokonalé, ale snažíme se…  

A tak nám to učení nebo dogma o svaté Trojici hezky ožívá. Ono je totiž stále 
velmi aktuální a živé, pokud ho vezmeme vážně, má totiž důsledky pro náš 
vztah k různorodosti v kultuře, v politice, ve světě, k ekumeně, k misii,  
k vnímání církve.  

Já osobně mám učení o Trojici velmi ráda, fascinuje mě ten myšlenkový boj, 
který stojí za tímto učením, to velké drama i jeho důsledky pro naši víru. Pro 
svou víru vnímám jako velmi důležité, že v samotném Bohu je různost i 
jednota, láska a komunikace. To je přece velká výzva pro nás osobně i pro naše 
společenství.  



Učení o Trojici asi moc lidi z venku rozumět nebudou (někdy tomu 
nerozumíme ani my sami), ale lásce rozumí každý. A tak když v našem 
společenství budou lidé zažívat lásku, respekt k různosti, prostor pro sdílení a 
zároveň navzdory všem rozdílům také jednotu, možná se více začnou zajímat i 
o Boha a poznají, že on je ten pramen, náš vzor, ale i naše síla a radost a 
písnička. A ono to učení o Trojici není jen výzva pro naše sbory, pro naše 
společenství víry, ale i pro naši kulturu a společnost. Můžeme se na něm učit, 
že různorodost není vždy nebezpečná, nemusí nás nutně ohrožovat, může nás 
naopak obohatit. Můžeme se učit podržet nebo někdy spíš vydržet různost a 
přitom být jednotní, být svorníkem pro lidi kolem nás, nabízet otevřené 
společenství, které má své kořeny ve svaté Trojici. 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jak bylo na počátku, nyní i vždycky a 
na věky věků. Amen. 

PÍSEŇ 399 V Sjití tomto pravme  sobě 

POSLECH:  http://vychodomoravsky-seniorat.evangnet.cz/old/audio/v-
sjit%C3%AD-tomto-pravme-sob%C4%9B-ez-399 

VEČEŘE PÁNĚ 
U Kristova stolu jsme SPOLU. Vytváříme společenství a Bůh je skrze Ježíše 
Krista v Duchu svatém mezi námi a s námi.  

VYZNÁNÍ VIN 

Pane Bože, možná někde hluboko v nás jsou zasuté věci, které si ani nechceme 
přiznat, někomu jsme ublížili, svým rozhodnutím někomu zkazili kus života, 
svým povyšováním jsme někomu vzali sebevědomí, svými činy jsme někomu 
zničili štěstí, svým mlčením a svou nerozhodností jsme někoho zradili. A teď 
tu stojíme před tebou, dobrým pastýřem a lačníme po tvém odpuštění, po 
povzbuzení, po společenství, po nasměrování v našem životě, abychom věděli, 
co je dobré a co zlé. Přijímej nás, prosíme, u svého stolu i s našimi nedostatky, 
dluhy vůči bližním, i s našimi vinami a přehmaty. Prosíme, nalévej nám své 
milosrdenství a slitování a buď s námi v našich životech. Amen.  

Poslyšte slovo milosti: 

„Hospodin ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,  

vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,  

po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Jdi v pokoji a radosti.“ Amen. 



POZDRAV POKOJE  

Z toho se radujme a na znamení této radosti si popřejme s těmi, kdo nás 

obklopují: Pokoj Tobě. Dnes si nebudeme podávat ruku, ale budeme se 

zdravit pohledem do očí. 

VYZNÁNÍ VÍRY 

Svatá večeře Páně nás spojuje ve víře s křesťany všech časů a národů. 

Vyznejme svou víru 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 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 

SLOVA USTANOVENÍ 
Ježíš slavil hostinu se svými přáteli tak, že s nimi navečer usedl ke 
stolu. A když jedli, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával jim ho          
se slovy: Vezměte, jezte, to je mé tělo, které se za vás vydává. 

Pak vzal také kalich a znovu vzdal díky, dával jim jej se slovy: 
Pijte z něho všichni, neboť to je krev nové smlouvy a prolévá se                       
za mnohé i za vás na odpuštění hříchů. 

 

MODLITBA PŘIJÍMÁNÍ 

Bože, proto slavíme tuto hostinu                                                                                                     

a připomínáme si Kristovu smrt i jeho vzkříšení.                                                                   

Radujeme se, že smíme patřit do zástupu těch, kdo pokračují v jeho službě.                                          

A vyhlížíme den, kdy znovu přijde,                                                                                                      

kdy trápení a bolest ustanou a vše bude naplněno Tvou uzdravující přítomností. 

 

 



 

EPIKLEZE 

A nyní, prosíme, sešli svého svatého Ducha na tyto dary, 

ať se v nich setkáme s Kristem  

a jeho milosrdenství ať nás promění. 

Ať lámeme chléb hladovým  

a zveme ke stolu lidi blízké i daleké,  

ctěné i nezasloužilé, 

jako to činil on. 

Neboť v něm, v ukřižovaném a vzkříšeném Ježíši Kristu, 

je všechno Tvoje království i moc i sláva  

na věky věků. Amen 

POZVÁNÍ 

Jsme zváni všichni, kdo vyznáváme svou víru v Ježíše Krista a toužíme sdílet 
společenství u Kristova stolu. 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 po vysluhování vína od 
vás vybereme. Budeme mezi sebou dodržovat rozestupy. Při přijímání si 
samozřejmě můžete sundat roušku. Zpívat budeme píseň 397 Radujme se vždy 
společně. 

PŘIJÍMÁNÍ píseň  397 Radujme se vždy společně 

PROPUŠTĚNÍ 

Jděte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Jděte v lásce, v pokoji a radosti.  

 

 

 

 

 



 

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 „Smiluj se nad námi.“ 

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. 
Prosíme, dej ať jsme svědky tvé lásky pro sebe navzájem i pro druhé, ať 
umíme oslovit hledající i nasytit hladové. 

Společně voláme: SMILUJ SE NAD NÁMI. 

Bože, prosíme za pokoj mezi lidmi, myslíme na situaci v Americe, kde opět 
povstává duch rasismu a násilí, prosíme za pochopení mezi národy, politiky, 
mezi rodiči a dětmi, mezi partnery. Prosíme, abychom uměli udržet různost a 
zároveň uměli žít v jednotě. 

Společně voláme: SMILUJ SE NAD NÁMI. 

Bože, prosíme za všechny nemocné, myslíme na ty, kdo se teprve nedávno o 
své nemoci dozvěděli i za ty, které nemoci a trápení provází celý život, 
prosíme za ty, kdo nemoci umí léčit i za ty, kdo pomáhají lidem na konci 
života. Prosíme za naše rodiny, za vztahy na našich pracovištích, ve školách, 
tam, kde žijeme. Dávej nám trpělivost i schopnost řešit to, co se nám zrovna 
řešit nechce, ale je to potřeba.  

Společně voláme: SMILUJ SE NAD NÁMI. 

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 510 Ó Pane můj, pokoj ať tvůj                             
1. Ó Pane můj, pokoj ať tvůj na cestách se mnou bývá; moudrosti dar, lásky tvé žár ať již 
mi neubývá, když světlo tvé na cestě své duše má stále mívá.                                                             
2. Hostinou svou přebohatou nasytils chudé hosty. Život jsem vzal, jejž tys mi dal, svých 
vin jsem nyní prostý. S písničkou chval půjdu teď dál s těmi, jež stůl tvůj hostí.                         
3. Pane, ty víš, v tobě že již všichni chcem jedno býti. Ruce i hlas posiluj v nás, chceme k 
tvé slávě žíti. Na věčnost tam dopřej všem nám k večeři s tebou jíti.                                    
J. Englisch, F. Spitta, R. M. Šimša 

 



OHLÁŠKY  (Daniel Korábek) 

Děkujeme všem, kdo dnešní bohoslužby připravovali, za jejich vedení farářce 
Drahomíře Duškové H., za hudební doprovod Petru Jerie a Mirkovi Richterovi 
(….), za nedělku Jitce Richterové. Jménem staršovstva vám všem přejeme 
požehnanou trojiční neděli, i vašim rodinám a celému našemu sboru.  

Bezprostředně po bohoslužbách se sejde ke své poradě staršovstvo v přední 
části kostela.  

Již tento 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. Vzadu si můžete vzít plakátky 
a v pátek se přijďte zaposlouchat do moudrosti J. A. Komenského. 

SBÍRKA DARŮ JERONYMOVY JEDNOTY byla ukončena. Všem vám 
děkujeme za příspěvky, vybralo se cca 9000 Kč. 

Minulou neděli se na Diakonii vybralo 1148 Kč, dnešní sbírka je na činnost 
našeho sboru. 

U vycházení jsou pro vás připravené sborové programy na červen a z druhé 
strany i letní měsíce červenec a srpen. 

Posezení u kávy a čaje se zatím nekoná, ale je možné si povídat venku nebo 
vzadu v kostele. Při vycházení farářka ani presbyter nebudou podávat ruce. 
Děkujeme za pochopení. 

POSLÁNÍ  

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, 
já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,18-20)  

 

 

 

 



POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 

Hospodin ti žehná a chrání tě,  

Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  

Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 

PÍSEŇ   Evangelický zpěvník Dodatek  

699 Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí 

1. Pane, dej, ať už nás nic už nerozdvojí. Nejsme sami sví, ale jenom tvoji. 
Přijď a z rukou svých, které dobře chrání, dávej požehnání pro smutek a 
smích. 

2. Tvoje bohatství každému se dává, v lásce štědrý být, v tom je pravá sláva.  
Chléb ať lidem všem rádi rozdáváme, příchozí i známé stejně milujeme. 

3. Pokoj daruj nám, který všechno mění. Země plná je tvého zaslíbení.  
Zbavme bědné pout, veď mě v beznaději.  Ti, kdo s pláčem sejí, s písní 
budou žnout.  

4. Pane, dej, ať nás už nic nerozdvojí. Nejsme sami sví, ale jenom tvoji.  
Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,  dávej požehnání pro smutek a 
smích. 

 

 
 

„JEDNO JSME V DUCHU SVATÉM!“ 


