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Slavnost Nejsvětější Trojice
Neděle po Seslání Ducha Svatého
Je možné v průvodu přinášet ikonu Nejsvětější Trojice.
Vstupní antifona
Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a
oslavujme ho navěky.
Ke mši: Gloria, Krédo, preface vlastní. Nelze použít 4. anafory
Vstupní modlitba
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha,
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života;
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu
a klaněli se společné svrchované moci
jediného božství ve třech osobách.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...
Čtení z Písma
1. čtení – Př 8,22-31
Dříve než povstala země, byla počata Moudrost.
Čtení z knihy Přísloví.
Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna
před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země.
Než byly propasti jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly
zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění
vod, první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí
vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům
oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když
upevňoval základy země, tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den
jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na
okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi."

Mezizpěv – Žl 8,4-5.6-7.8-9
Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
Co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?

2

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno:
Ovce i veškerý dobytek,
k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
vše, co se hemží na stezkách moří.

2. čtení – Řím 5,1-5
K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha Svatého.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně
v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha.
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost.
Vytrvalost (plodí) osvědčenost, osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame,
protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.

Zpěv před evangeliem – Srov. Zj 1,8
Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde.
Aleluja.

Evangelium – Jan 16,12-15
Všechno, co má Otec, je moje; Duch Svatý z mého vezme a vám to oznámí.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.
On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje;
proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."
Odpověď na Boží slovo
Homilii by bylo dobré zaměřit na ikonu sv. Trojice, zdůraznit, že každý z nás jsme
pozvání sdílet s Bohem svůj život a spolupodílet se - spolupracovat na dobrém životě
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a spáse člověka. “Sdílet Krista dnes” - dokonce novým a nepředstavitelným
způsobem. Abychom mohli “sdílet Krista dnes” je potřeba se setkávat s lidmi (též s
mladými lidmi) na křižovatkách světa (v jejich prostředí, dokonce i v sociálních sítí…).1
Prosby
Milovaní, volejme k tomu, jehož jsme nyní vyznali jako jediného Boha ve třech
Osobách.

1. Za církev prosíme, ať je živým obrazem tvé dobroty, moudrosti a společenství
lásky. [1]
Ty, který jsi jednotou v rozdílnosti, spoj rozdělené křesťanstvo vjedno.

[2]
2.
3. V čase nových lidských možností a rozvoje technologií vzbuzuj v člověku živé

vědomí odpovědnosti za svět, který jsi svěřil do jeho rukou.

[3]

4. Žehnej dětem a dospívajícím, ať si mohou v bezpečí hrát, růst a vzdělávat se
pro dobro církve, národů i celého světa.

[4]

5. Naprav cesty těch, kdo kvůli dosažení vlastních cílů pošlapávají důstojnost a
svobodu svých bližních.

[5]

6. Posiluj vytrvalost a naději všech trpících, nemocných, umírajících i těch, kteří
jim stojí nablízku.

[6]

7. Dej nám, kteří tě zde prosíme, ať dny sváteční i všední žijeme ve tvém jménu,
věrni zjevené pravdě a svým křestním slibům.

[7]

8. Tvé slávy a radosti kéž dosáhnou všichni, kdo vyznávali a žili tajemství
Nejsvětější Trojice.

[8]

Bože, Otče všemohoucí, přijmi milostivě tyto i všechny naše prosby, jež ti
předkládáme skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který s
tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

Bohoslužba oběti
Přinášení darů s prosbami
●
●

●
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Otevřená Bible je symbolem otevřenosti našeho srdce a naslouchání. Dej Pane,
abychom byli otevřeni a všímali si potřeb našich bratří a sester.
Svíčka je symbolem světla. Dej Pane, abys mohl skrze nás osvěcovat životní
cestu všem, se kterými se setkáme a kterým budeme svědčit o tvém
milosrdenství.
Učební pomůcky jsou symbolem touhy po vzdělání a zlepšení životních
podmínek. Žijeme v části světa, kde je vzdělání zcela zdarma. Pomoz, Pane
národům, ve kterých mladí lidé a jejich rodiny musí tvrdě pracovat, aby si mohli
zajistit vzdělání.

Je zde možné pustit inspirativní video nebo prezentaci - chudí mladí lidé, generace Z apod. Vhodné je též video: Propojení
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●

Mobil se stal nástrojem komunikace a propojení mezi lidmi. Pomoz nám, Pane,
abychom jej dokázali využívat též ke “Sdílení Krista dnes” a nebyli pouhými nebo
i slepými uživateli sociálních sítí.

●

Chléb a víno – dary, které budou proměněny v Kristovo Tělo a Krev. Dej Pane,
aby pro každého z nás byly posilou, prožitkem Boží blízkosti a pobídkou svědčit
o tom, co jsme viděli a slyšeli.

Píseň
Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, na naši službu,
posvěť tyto dary a spolu s nimi přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Eucharistická modlitba
Preface o Nejsvětější Trojici
Jediné božství ve třech osobách
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán
se svým jednorozeným Synem a Duchem Svatým.
Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici.
A tys nám zjevil, a my věříme a vyznáváme,
že tvůj Syn a Duch Svatý má s tebou tutéž jedinou slávu.
Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství
klaníme se i každé osobě zvlášť
i jedinému bytí, jediné svatosti a moci.
Pro ni tě chválí všichni andělé i archandělé,
cherubové i serafové,
a bez ustání jedním hlasem volají:
Svatý, Svatý, Svatý …

Třetí eucharistická modlitba
Kněz s rozpjatýma rukama říká:
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Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: Neboť skrze svého
Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno
posvěcuješ; a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému
jménu přinášena oběť čistá.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:
Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe
klademe
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:
ať se stanou tělem a † krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista,
Sepne ruce.
neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to
vyžaduje jejich povaha.
V noci, kdy se za nás vydal,
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:
vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS
VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom
vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:
Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ
ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Potom řekne:
Tajemství víry
A lid pokračuje zvoláním:
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Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši
Kriste.
Nebo:
Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a
čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli
světa.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:
Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v
očekávání jeho slavného příchodu; přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou
a svatou. Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme
byli s tebou usmířeni.
A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme
jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali
dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím
snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky ( se svatým N.
může se vložit jméno světce toho dne nebo patrona) a se všeml svatými – našimi
zastánci a stálými pomocníky.
Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou
církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka,
našeho papeže N., našeho biskupa N., zde se mohou jmenovat také pomocní nebo
světící biskupové, biskupský sbor kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby
dobrotivý Otče a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad
svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa
odešli ve tvém přátelství Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět
tvou slávu;
sepne ruce
skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v
jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Lid zvolá:
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Amen.

Antifona k přijímání – Gal 4,6
Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá:
"Abba, Otče!"

Modlitba po přijímání
Náš nebeský Otče, vyznali jsme dnes,
že ty se svým Synem a Duchem Svatým jsi jediný Bůh a Pán;
kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru
a prospěje nám ke zdraví duše i těla.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

