
BohoslužBa ve společenství církve

O každém jednotlivci Pán Bůh dobře ví. 
Evangelium blízkosti Božího království je však 
zvěstováno ve společenství církve. Shromážděný 
lid naslouchá Božímu slovu, slaví křest 
a večeři Páně, vzývá Boha, přiznává viny, prosí 
o odpuštění, vyznává víru, přimlouvá se za 
druhé, přijímá požehnání. Jsme zváni na místo, 
kde „je stále přítomna tvoje sláva“ mezi námi.





Poř ady bohoslužeb

Pořad I vychází z formuláře a v Agendě ČCE (1983), 
který navázal na někdejší „pořádek prostý“ a „první 
způsob vysluhování“ z Knihy modliteb a služebností (1939, 
1953). Tyto pořádky vyrůstaly z tradice církve reformované, 
v jejíž agendě z roku 1881 se snoubily vlivy agendy 
Jednoty bratrské z roku 1612 (znovu vydané Josefem 
Kubešem r. 1869) a agendy falcké (1563). Pořad I má blízko 
k pořádkům reformovaných církví, které navazují na 
tzv. predikantskou bohoslužbu.

Pořad I I vznikl kombinací formulářů a a d2 z Agendy 
ČCE a podobá se současným formulářům evangelických 
unionovaných církví v zahraničí. Může mít liturgicky 
prostší i rozvinutější podobu zařazením fakultativních 
prvků. Má na zřeteli ekumenický rozměr, umožňuje vést 
rozhovor ve sboru o konkrétním umístění některých částí 
a prvků.

Pořad I I I navazuje na formuláře d1 a d2 z Agendy 
ČCE, které rozvíjely „rozmanitější způsob bohoslužby“ 
a „druhý způsob vysluhování“ z Knihy modliteb a služebností. 
Má nejblíže k bohoslužbě světového luterství, navazující na 
mešní pořádek.

Pořad pro sbory se zpívanou liturgií (dříve označovaný C) nemá 
už v nové Agendě ČCE pokračování, protože se týká pěti sborů, 
ve kterých se navíc zpívaná liturgie navzájem liší.



Pořad I Pořad II Pořad II I

[ Zvonění zvonů ] [ Zvonění zvonů ] [ Zvonění zvonů ]

↘ VstuP a VzýVání

Vstupní hudba 
(preludium)

Vstupní hudba 
(preludium)

Vstupní hudba 
(preludium)

Trojiční votum Trojiční votum

Pozdrav Pozdrav

Vstupní slovo Vstupní slovo Adjutorium

Pozdrav

Píseň Píseň Píseň

Vstupní modlitba
s vyznáním vin

Vyznání vin Vyznání vin

[ Kyrie ] Kyrie

[ Slovo milosti ] Slovo milosti Slovo milosti

Gloria

Vstupní modlitba 
(kolekta)

Kolekta

[ Píseň ]

↘ zVěstoVání a Vyznání

První čtení Písma První čtení Písma První čtení Písma 
(Starý zákon)

Píseň Píseň Žalm (recitovaný či 
zpívaný)

Druhé čtení Písma Druhé čtení Písma Druhé čtení Písma 
(epištola)

[ … ] — prvek, který může být vynechán
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Pořad I Pořad II Pořad II I

Píseň (zpěv Haleluja)

Třetí čtení Písma 
(evangelium)

Kázání Kázání Kázání

[ Modlitba 
po kázání ]

[ Modlitba 
po kázání ]

[ Modlitba 
po kázání ]

< Vyznání vin > < Vyznání vin >

< Kyrie >

< Slovo milosti > < Slovo milosti >

< Pozdravení pokoje > < Pozdravení pokoje >

[ Vyznání víry ] Vyznání víry Vyznání víry

Píseň Píseň Píseň

Sborová oznámení 
a ohlášení

Přímluvná modlitba

Modlitba Páně

Sbírka

Píseň

↘ [ Večeře Páně ]

Slova ustanovení

Modlitba k večeři 
Páně

Modlitba k večeři 
Páně (eucharistická 
modlitba) 

Modlitba k večeři 
Páně (eucharistická 
modlitba)

[ Sanctus ] Sanctus

< … > — prvek, který se v bohoslužebném pořadu uplatní na daném 
místě, pokud nebyl zařazen jinde (ať dříve nebo později)
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Pořad I Pořad II Pořad II I

Modlitba Páně Modlitba Páně <Modlitba Páně>

Pozdravení pokoje

[ Lámání chleba ]

[ Agnus Dei ] Agnus Dei

Pozvání Pozvání Pozvání

Vysluhování Vysluhování Vysluhování

Propuštění Propuštění Propuštění

<Pozdravení pokoje> <Pozdravení pokoje>

Modlitba po 
přijímání

Modlitba po 
přijímání

Modlitba po 
přijímání

[ Píseň ] [ Píseň ] [ Píseň ]

↘ Poslání a Požehnání

Sborová oznámení 
a ohlášení

Sborová oznámení 
a ohlášení

<Sborová oznámení 
a ohlášení>

Sbírka Sbírka

Přímluvná modlitba Přímluvná modlitba

< Modlitba Páně > < Modlitba Páně >

Poslání Poslání Poslání

Požehnání Požehnání Požehnání

Píseň Píseň Píseň

Závěrečná hudba 
(postludium)

Závěrečná hudba 
(postludium)

Závěrečná hudba 
(postludium)

< Sbírka> < Sbírka> < Sbírka >
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