
 

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY  NEDĚLE 15. listopadu 2020 Čáslav 

 

TŘETÍ DÍL LISTOPADOVÉHO BIBLICKÉHO SERIÁLU O SMRTI 
Listopad je napříč křesťanskými tradicemi spojen se vzpomínkami na zemřelé. 
Dnešní neděli si také připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského. 
Možná si ještě vzpomenete, jak byla u nás v kostele při Noci kostelů výstava o 
Komenského životě, tehdy mi někdo řekl: „To byl teda život…. Samá smrt.“   
Za svůj život zažil Jan Amos Komenský nejméně tři morové rány neboli 
epidemie. O umírající Komenský pečoval a nákazy se nebál. Když uvážíme, že 
mu mor vzal rodiče, sestry, ženu i vlastní děti, je obdivuhodné, jakou odvahu, 
víru, statečnost a lásku v sobě měl. Nebyl to však on sám, byl to Bůh, který mu 
v těžkých dobách dával sílu a vytrvalost. Skutečné odpočinutí ode všech strachů 
a starostí nalezl v Ježíši Kristu, kterého osobně poznal.                                                                  
I my v této pandemické době můžeme najít útočiště a odpočinutí u Ježíše Krista, 
který nás zve k sobě těmito slovy: 

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: naleznete odpočinutí svým duší. Vždyť mé jho 
netlačí a břemeno netíží.“ (Matoušovo evangelium 11,28-30) 

 

Kostel ČCE Klášter nad Dědinou 



OTEVŘENÍ BOHOSLUŽEB A POZDRAVENÍ 

Milé děti, milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, dnes je 23. neděle po Trojici, 
stále ještě není možné se sejít osobně v našem kostele, tak vás zdravím alespoň 
touto formou do vašich domovů a domácností, přeji vám krásné listopadové a 
vyřizuji vám apoštolský pozdrav: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží  

a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 

INTROIT  

„Hospodina stále před oči si stavím,                                                                                               
je mi po pravici, nic mnou neotřese.                                                                                       
Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá,                                                                               
v bezpečí přebývá i mé tělo,                                                                                                  
neboť v moci podsvětí mě neponecháš,                                                                                        
nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.                                                                          
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou,                                      
ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16,8-11) 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník  195  Všichni, kdo skládají 

1. Všichni, kdo skládají v Pánu své doufání, pevni zůstávají stále bez 
přestání, jako Sión stálý jest vždycky, věky po všecky, věky po všecky. 

2. Jako Jeruzalém ze všech stran horami, tak Pán lid svůj věrný ohradí 
hradbami a jim udělí své pomoci /: ve dne i v noci :/. 

3. Neboť nezanechá Pán svých milovníků by dlouho trpěli zlost 
nešlechetníků, ale jejich žal a zemdlení /: v sílu promění :/. 

4. Těm, kdož jsou pravého srdce, Pán spomáhá, kdož jsou nepravého, těch 
vždy zamítává, věrný jeho lid v svém pokoji /: pevně vždy stojí :/ 

MODLITBA    

Dobré ráno, Bože, probudili jsme se, děkujeme. Od rána chceme být s tebou, 
v tvé společnosti, pod tvojí ochranou. Chceme ti vzdávat chválu za vše, co jsi 
pro nás udělal a stále děláš. Víra v Tebe nám dává v životě pevnou půdu pod 
nohama, je nám pomocí a štítem. Prosíme, odpusť nám, zachraň nás a přijmi nás 
a nejen nás, ale celý svůj svět. Amen. 

BIBLICKÉ ČTENÍ    První kniha Královská 17. kapitola verše 17-24 

17 Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu 
přitížilo, ba již přestal dýchat. 18 Tu řekla Elijášovi: „Co ti bylo do mých věcí, 
muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu 
přivodil smrt?“ 19 On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal jí ho z klína, vynesl jej 
do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. 20 Pak volal k 
Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, 
způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ 21 Třikrát se nad dítětem sklonil a 
volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte 
život!“ 22 Hospodin Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo.   
23 Elijáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a 
řekl: „Pohleď, tvůj syn je živ.“  24 Žena Elijášovi odpověděla: „Nyní jsem 
poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé.“  



 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek   631 Nám pomoz, Pane milý 

1. Nám pomoz, Pane milý, tvé Slovo správně znát.  
A přijmi dík, že máš nás všechny rád.  

2. Nám pomoz u tvých nohou se ztišit docela.  
A přijmi dík, že bázeň zmizela. 

3. Nám pomoz ustaraným, když vše se temné zdá.  
A přijmi dík, tvé Slovo pomáhá. 

4. Nám pomoz v naší práci, když už jsme znaveni.  
A přijmi dík za novou sílu k ní. 

5. Nám pomoz pevně věřit a doufat ve tvou moc.  
A přijmi dík, že jdeš nám na pomoc. 

BIBLICKÉ ČTENÍ Lukášovo evangelium 7. kapitola verše 11-17 

11 Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a 
veliký zástup lidí. 12 Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl 
to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel.    
13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“  14 Přistoupil k márám 
a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ 
15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 16 Všech se 
zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a 
“Bůh navštívil svůj lid.“ 17 A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po 
všem okolí. 

ZAMYŠLENÍ 

Když jdu na poštu, jdu kolem pohřební služby. Nevím, proč, ale dělám to 
vždycky, zastavím se a čtu si smuteční oznámení. Nevím, proč, ale dělám to 
vždycky, dívám se na věk těch, kteří zemřeli. Nevím, proč, ale dělám to 
vždycky, přečtu si jména všech pozůstalých. Myslím na ně a zatrne mi, když na 
parte jsou jen dvě jména. Přesně tak, by asi vypadalo parte syna naimské vdovy. 
Zemřel jediný syn své matky a ta byla vdova. Dvojí ztráta. Zemřel jí manžel, její 
zastánce a teď jí zemřel i syn, její budoucnost. Zůstala na všechno sama. Bez 
příjmu, bez zastání, bez vztahů. Možná ji to ještě všechno nedochází, je 
zaplavená smutkem, neskutečnou bolestí. Řeší jen to nejnutnější, vypravit 
pohřeb, postarat se o poslední rozloučení, udržet se na nohou, nezkolabovat. 
Svět se jí pod přívalem slz a nářků mění v mlhu. Uvnitř je jen prázdno a tma. 
Městečko Naim sdílí bolest té ženy. Mrtvého chlapce nesou na márách a velký 
zástup nese svým soucitem tu ženu v jejím truchlení. Jdou a vyprovázejí 
mrtvého. Přemýšlí o tom, proč zrovna tahle žena má takové trápení? Proč 
pochovala svého muže a teď musí pochovat svého syna? Není to nějaké 
znamení? Není to snad trest nad jejím hříchem? Celý ten smutný průvod 
prochází ulicemi a blíží se k městské bráně. A v tu chvíli přichází z druhé strany 
jiný průvod, radostný a nasycený. Ježíš Nazaretský, kterého už nějakou chvíli 
následují, zrovna uzdravil setníkova sluhu, dokonce na dálku, jen svým slovem, 
ještě teď si o tom v zástupu všichni vypráví a žasnou. Dva zástupy – jeden 
naplněný, spokojený, vděčný; druhý frustrovaný, smutný, beznadějný. 



Hlavní postavou toho radostného zástupu je Ježíš. Hlavní postavou toho 
smutného zástupu je naimská vdova. Neznáme ani její jméno, jen její trápení a 
smutek. To je nyní její jméno. Když ji Pán zástupů i Pán jednotlivců uviděl, bylo 
mu jí líto. Ježíš je ten Pán, náš Pán, Pán nad životem i smrtí, nad zástupem 
radostných  i nad zástupem smutných. Vidí v těch různých davech jednotlivce, 
jednoho každého z nás. On uviděl tu osiřelou ženu a bylo mu jí líto. Smrt jí 
vzala syna z náruče. Řekl ji: „Neplač.“ Když někdo zemře, je dobré truchlit, 
plakat, dát průchod všemu, co je skryto uvnitř, aby čas mohl léčit a život mohl 
jít nějak dál. Ale když přichází ten, který má od Boha moc utišit i ten nejhlubší 
žal, nemusíme už plakat. „Neplač. Neboj se. Nepropadej panice a beznaději. 
Neupadej do deprese. Já jsem s tebou. Ve všem a vždycky.“ Taková slova od 
Pána života i smrti potěší, podepřou podlomená kolena, narovnají záda, osuší 
slzy. Dnes Ježíš není mezi námi, aby vzkřísil naše mrtvé, a tak pláčeme, ale nad 
naším životem se vznáší jeho slovo vykoupené křížem „Neplač, já jsem 
vzkříšení i život. Kdo ve mně věří, neumře, ale bude žít v Boží blízkosti věčně.“  
Bylo to osobní setkání Ježíše a ženy z Naimu. Ježíš zastavil tu ženu v jejím 
smutku. Ostatní však kráčeli dál. Ježíš přistoupil k márám a dotkl se jich. Nebyl 
to nějaký magický dotek, ale zcela praktické gesto, zastavil ty, kteří nesli máry. 
A řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho 

vrátil jeho matce. Ježíš vrátil to, co chybělo, co se ztratilo a zemřelo, na své 
místo, do náruče své matky. Vypravěč evangelia nepopisuje, jak se tvářila ta 
žena, co řekl ten vzkříšený chlapec, to by zajímalo možná bulvární tisk, ale tento 
příběh směřuje k něčemu jinému. Celé Ježíšovo působení mezi lidmi odkazuje 
k Bohu Otci. A tak se všech zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: „Veliký 

prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid.“ V Ježíši Bůh navštívil 
svůj lid a to jak pohany, setníky, hříšníky, celníky, tak ztrápené a osiřelé vdovy, 
všechny mocné, nemocné, bezmocné i malomocné i všechny outsidery a losery. 
V Ježíši Bůh navštívil také nás a stále navštěvuje. Ježíš nás potkává na našich 
cestách, oslovuje naši bolest i náš strach, zastavuje nás a má pro nás slova 
života. A tak když se později bude Jan Křtitel ujišťovat: „Jsi ten, který má přijít, 

nebo máme čekat jiného?“ můžeme s jistotou odpovědět: „Ježíš je Zachránce, 
ten, který měl přijít, a nikoho jiného už čekat nemusíme, na něj se můžeme 
spolehnout v životě i ve smrti. On čeká na nás.“ 

Elijáš vzkřísil syna vdovy ze Sarepty, vrátil syna své matce, vrátil ho do její 
prázdné náruče. Ježíš vzkřísil syna vdovy z Naimu, vrátil syna své matce, vrátil 
ho do její prázdné náruče. A my věříme, že budeme jednou také vzkříšeni a 
vrátíme se do Boží náruče. Věříme, že Ježíš smrt přemohl a tak nad námi nemá 
už moc. Jediný, kdo nad námi má moc, je náš milosrdný Bůh.  

MODLITBA  

Ježíši, děkujeme ti za tvůj soucit a lítost, kterou s lidmi máš. Nesoudíš, 
neodmítáš, neodháníš, přijímáš a to v nás vzbuzuje bázeň. Děkujeme za to, že jsi 
vzkřísil naimské vdově jejího syna. Samozřejmě nás napadá, proč jsi nevzkřísil 
naše milé? Ale věříme, že jedno setkání s našimi blízkými i s tebou máme ještě 
před sebou. Amen.  

 



PÍSEŇ     Evangelický zpěvník Dodatek   648 Kristus je má síla 

1. Kristus je má síla i spasení, potěšení, ve všem mém zarmoucení; já v jeho 
moci, ve dne, také v noci žádám pomoci. 
2. Neodloučí mne zde nic od něho, doufám v něho, neb všechno mám od něho. 
On mne spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje. 
3. V něm jsem já živ, smrti se nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím. 
Neumřu věčně, jist jsem tím bezpečně i dostatečně. 
4. Co budu živ, budu ho chváliti, velebiti, skutky jeho slaviti; řeknu vesele: Nuž 
duše má, směle chval Spasitele! 
5. Ó budiž Tobě chvála svatému Kristu, Pánu našemu jedinému; nebs toho 
hoden vždycky a každý den na věky. Amen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ppisoBIVd7g 
 
PŘÍMLUVNÉ MODLITBY       

Pane Ježíši Kriste, ty jsi Pán nad životem i smrtí, Pán nad naším životem i naší 
smrtí, proto se k Tobě obracíme v modlitbě. 

Prosíme za ty, kdo se nacházejí ve smutném průvodu plačících a truchlících, kdo 
dochovali a pochovali své blízké, kdo prožívají smutek a prázdnotu, bolest a 
velké pochybnosti.  

Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 

V této době myslíme na ty, kdo umírají sami v domovech pro seniory, na 
různých odděleních v nemocnicích, sami, bez návštěv a někdy s pocitem, že je 
jejich nejbližší opustili. Myslíme také na ty, kdo se kvůli koronavirové době 
nemohli a nemohou rozloučit se svými umírajícími, trápí se tím a hledají jiné 
řešení. Prosíme za ty, kdo umírají na bojištích, ve věznicích, při nehodách, kvůli 
přírodním katastrofám. Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
V této době myslíme také na učitele a učitelky, kteří vzdělávají žáky a studenty 
online. Myslíme na děti, které tráví spoustu času u počítačů a mobilů bez svých 
kamarádů, bez osobního kontaktu s učiteli. Myslíme s obavou na děti, které 
vypadly ze systému vzdělávání, protože nemají doma potřebnou techniku nebo 
rodinné zázemí. Prosíme za ty děti, které se už budou moci vrátit do školy, aby 
vše zvládly ve zdraví. 
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 

Pane Ježíši, prosíme za všechny nemocné, nakažené, ohrožené na těle i na duši, 
prosíme za ty, kdo léčí, ošetřují, kdo pečují o své stárnoucí rodiče, o své 
nemocné děti, myslíme na středisko Diakonie v Čáslavi a základní speciální 
školu Diakonie v Čáslavi, na všechny klienty i zaměstnance, za jejich zdraví. 
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 

Prosíme za svobodu, která není samozřejmost, prosíme za solidaritu a 
ohleduplnost mezi lidmi, za moudrost těch, kteří mají moc a zodpovědnost ve 
společnosti, prosíme za náš sbor, za všechna společenství, kde se zvěstuje 
evangelium, posiluj nás ve víře a veď nás k pomoci druhým.  
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 



 

PROSTOR PRO NAŠE OSOBNÍ MODLITBY. 

Voláme k tobě spolu s křesťany na celém světě:                                    

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.  

POSLÁNÍ 
Přijměme na cestu do dalšího týdne Ježíšova slova z Parabible: 

„Nebeský vítr mi vane do plachet – nesu skvělé zprávy těm, kdo jsou na tom 
zle! Přicházím potěšit zdeptané depkami, osvobodit vězně samoty, obejmout 
věčné outsidery, rozsvítit temné tunely, dát novou jiskru těm, kdo už nemohli,    
a vyhlásit globální amnestii – vždyť už je podepsaná v nebi!“  

(parafráze Alexandra Fleka na Lukášovo evangelium 4. kapitola verše 18-19) 

POŽEHNÁNÍ    

Hospodin ti žehná a ochrání tě.  

Hospodin nad tebou rozjasňuje svou tvář a je ti milostiv.  

Hospodin k tobě obrací svou tvář a obdarovává tě pokojem. 

  

PÍSEŇ Evangelický zpěvník 346  Buď tobě sláva 

1. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a 
král! Jasný jako plamen anděl sestoupil, odvalen je kámen,prázdný hrob 
tu zbyl. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, 
vítěz tys a král! 

2.  Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl, nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel. 
Vzchop se, stádce malé, v boje pomezí heslem tvým buď stále: Kristus 
vítězí! Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz 
tys a král! 

3. On, Kníže míru, na věky je živ; pevnou má teď víru ten, kdo bál se dřív. 
Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním. Život v něm i sláva, nic se nebojím. 
Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a 
král!  

  

 

 

 

 



 

NEDĚLKA PRO DĚTI – PŘÍBĚH VZKŘÍŠENÍ LAZARA  

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  

Těšili jste se na něco? A splnilo se vám to? Třeba, že někam pojedete na výlet, 
do zoo na zvířátka, na zmrzlinu, na návštěvu? Zkusíme to namalovat. 

Někdy se to, na co se těšíme, nesplní. Stalo se vám to? 

Někdy se stane, že se nám splní i to, co jsme si mysleli, že nejde. Nejede vlak, 
nejede auto, prší a nemůžeme ven, zmrzlina má zavřeno. A ono se to někdy 
splní jinak. Místo vlaku nás odveze autobus, místo hraní si venku si uděláme 
nádhernou hru doma, najdeme nově otevřený obchod se zmrzlinou tam, kde dřív 
byl prázdný dům. A my máme radost, snad i větší, než na jakou jsme se těšili. 
Zkusme si to namalovat.Pánu Bohu můžeme věřit, že pro nás má připravené 
i věci, které si myslíme, že nejdou. 

Zkusme si připravit nějakou krabičku, která nejde otevřít, je v ní něco moc 
dobrého, ale nemáme klíč, nebo otvírák, nebo se do ní nemůžeme dostat. Nedá 
se nic dělat. Nakonec se krabička otevře a my máme radost z toho, co jsme si 
mysleli, že nejde. 

Pomůcky: Pastelky, barvy, papír; krabice s dobrotami. 

PRO MLADŠÍ DĚTI  

Pán Ježíš říkal věci, které se lidem, kteří Pána Boha chtěli vidět po svém, 
nelíbily. Nerozuměli tomu, ani tomu nezkoušeli rozumět, radši se naštvali 
a chtěli ho dokonce zabít. Pán Ježíš musel utéct až za řeku Jordán. Tam dostal 
zprávu, že Lazar, kterého měl moc rád, je moc nemocný a že asi umře. Lazarovy 
sestry, jmenovaly se Marta a Marie, a Pán Ježíš je měl taky moc rád, poslaly pro 
Pána Ježíše, protož si říkaly, že by třeba ještě stihnul přijít, než Lazar umře 
a třeba ho uzdravit. Pán Ježíš dokázal říkat takové věci, že lidé, co to slyšeli, 
najednou pochopili, co je v životě důležité a dobré. Dokázal tak vlastně 
uzdravovat nemocné lidské vztahy — když se lidé neměli a nechtěli mít rádi, 
nebo když zapomínali na Pána Boha. A Pán Ježíš právě tak dokázal uzdravovat 
i lidi, kteří měli nemocné oči, uši, jazyk, nohy, záda nebo třeba kůži. Pán Bůh ho 
poslal na svět, aby lidi uzdravoval — tím, co říkal i tím co dělal, a nakonec aby 
lidi zachránil, když se za ně (za nás) obětoval. A Pán Ježíš měl k tomu od Pána 
Boha velikou moc, takže dokázal uzdravit i beznadějné případy — i ty největší 
hříšníky i ty nejnemocnější lidi. 

Když se Pán Ježíš dozvěděl, že je Lazar na umření, nevyběhl ale hned na cestu 
za ním. Ne snad že by se bál, že by ho zase někdo chtěl zabít. Pán Ježíš čekal 
a my vlastně nevíme proč. Víme, že to tak někdy v životě bývá. Člověk prosí 
Pána Boha o pomoc, o zázrak, a musí čekat. V takových chvílích se ukazuje, že 
k víře je potřeba trpělivost, že to, jak si to představujeme my, není tak, jak si to 
představuje Pán Bůh.  



Tohle nedorozumění, to, že Pánu Bohu nerozumíme, vychází z toho, že si 
nedovedeme představit, jak by všechno mohlo dopadnout nakonec dobře, když 
to teď vypadá tak špatně a zle. 

Třeba když je někdo moc nemocný a umírá a my prosíme Pána Boha, aby ho 
zachránil, že by nám moc chyběl, a on stejně umře. To vypadá jako úplný konec. 
Když Pánu Bohu věříme, věříme mu, že dokáže i takovýhle smutný konec 
obrátit nakonec k dobrému, že se i po smrti setkáme s tím, koho máme rádi. 

Dnešní příběh totiž pokračuje. Pán Ježíš nakonec za Lazarem přišel. Ale Lazar 
už byl mrtvý, už byl pohřbený v hrobě. Všichni si mysleli, že Pán Ježíš přišel 
pozdě, že teď už se přece nedá nic dělat, že přišel s křížkem po funuse. Myslela 
si to Marta, myslela si to i Marie, které Pána Ježíše znaly a věřily mu a myslely 
si, že ví, co může a nemůže dokázat. 

Nakonec ale pochopily, že Pán Ježíš nemá moc uzdravit jenom pro tenhle náš 
život tady, ale že má moc zachránit lidi i ze smrti. Martě to Pán Ježíš řekl, a ona 
tomu uvěřila. Marii to ukázal, když zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho 
z mrtvých. 

My jsme na tom spíš jako ta Marta. Pán Ježíš nechodí mezi lidmi tak, jako 
chodil tehdy, nekřísí mrtvé, abychom to viděli tak, jako tehdy Marie, ale 
promlouvá k nám — v Bibli, v modlitbě, v setkáních s druhými lidmi — tak, 
abychom to všichni slyšeli. A uvěřili mu. Věřili mu, že smrt není konec. To, že 
umřel Pán Ježíš, a že i my všichni jednou umřeme, tomu se věří snadno. Pán 
Ježíš k nám promlouvá tak, abychom věřili, že tak jako on vstal z mrtvých, tak 
i pro nás je smrt nový začátek a nový život a nové setkání s ním, i s těmi, které 
máme rádi. 

PRO STARŠÍ DĚTI  

Co nás víc oslovuje? Když si o něčem povídáme, nebo když něco uvidíme na 
vlastní oči? Čemu víc věříme? 

Víra je v tomhle těžká, nebo těžší. To, čemu věříme, nevidíme, jenom o tom 
slyšíme. A teprve, když tomu věříme, můžeme to, čemu věříme, kolem sebe 
i zahlédnout. Tam, kde bychom to dříve neviděli. Setkávat se s Pánem Bohem 
a s Ježíšem můžeme totiž tam, kde mu věříme. 

Přečtěme si příběh a projděme si ho. Kdo v příběhu o Lazarovi slyšel a věřil? 
Kdo viděl a věřil? Byl tam někdo, kdo viděl a nevěřil? 

Zkuste v příběhu najít, jak Pán Ježíš celou situaci prožíval. (Horlil, rozrušil se, 
plakal.) Kdybyste něco takového viděli, co byste si mysleli? Že je to trik, 
podvod? Je snadné uvěřit i něčemu, co vidíme? 

Setkali jste se s tím, že někdo moc prosil Pána Boha o zázrak? Třeba, aby se 
uzdravil, někdo blízký, kdo umíral? Splnilo se to? Nebo ne? Máme se takhle 
modlit? 



Někdy nerozumíme Pánu Bohu, proč něco neudělá. Můžeme ale věřit, že Pán 
Bůh rozumí nám, že ví, co nás trápí a co bychom si tolik přáli. To, co Pán Bůh 
udělá, je často jinak, než si představujeme. Věříme, že Pán Bůh všechno přivede 
k dobrému, byť i přes smrt, kterou si představujeme jako úplný konec (všeho 
dobrého). 

Jak byste tento příběh nazvali vy? Je o Lazarovi? Nebo o Ježíšovi? Nebo o víře 
Marty, Marie? Nebo o smrti a o tom, že v Božích očích smrt nemá práva? 

Biblický text k zapamatování 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (J 11,25) 

Modlitba 

Pane Bože, ty víš, o co bychom tě chtěli prosit, ty nás znáš a ty nám rozumíš. 
Dávej nám, prosíme, trpělivost, abychom dovedli čekat na tvé dary. Dávej nám, 
prosíme, pokoru a otevřenost, abychom hledali tvou vůli a ne vůli svou. Dávej 
nám, prosím, víru, že vzkříšení a nový život se týká přímo každého z nás, že jsi 
je připravil pro nás pro všechny. Amen. 

OHLÁŠKY  NEDĚLE 15. LISTOPADU  

Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka Drahomíra Dušková H. 
Jménem staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli i celý následující 
týden. 

Pastoral Brothers (faráři Jakub Malý a Karel Müller) zvou: „Zveme Vás na 
zcela obyčejné, normální, tradiční bohoslužby. Akorát budou v televizi na 
ČT2 15. listopadu od 10:00 a kázat budeme my dva uličníci. Budeme vysílat z 
Komunitního centra Matky Terezy. S námi bude na varhany hrát Ladislav 
Moravetz a kapela KMČ (Kdo má čas) ze sboru Libeňští evangelíci. Bohoslužby 
by měly být k nalezení zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13160477814-
mse-svata-ze- slavnostijezise-krista-krale/            

 

 



POZOR ZMĚNA!!! 

Dnes bude online „Kafe po bohoslužbách“ až od 11 hodin, abychom se mohli 
dívat na bohoslužby na ČT 2, kdo bude chtít. A pak se můžeme sejít ke 
krátkému rozhovoru na této adrese: https://meet.jit.si/Evang 

JAN AMOS KOMENSKÝ (28. března 1592 -  15. listopadu 1670) 

Dnes 15. 11. uplyne 350 let od smrti Jana Amose Komenského. Pár nápadů, jak 
si Jana Amose Komenského připomenout: 

NEPŘETRŽITÉ ONLINE ČTENÍ Z DÍLA J. A. KOMENSKÉHO 

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o 
sobotní půlnoci, je originální připomínkou výročí 350 let od myslitelova úmrtí. 
Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci 
z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i 
osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový 
věhlas. Akce bude po celou dobu streamována a posluchači si ji mohou 
poslechnout živě na youtube kanálu Comenius online. 
http://komeniologie.flu.cas.cz/…/cely-svet-cte-komenskeho-s… 

PORADA online o věcech lidských   

Lidskost není docela ztracena � U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského jsme svolali "lidstvo k poradě". Chceme tak navázat na jeho knihu 
Porada o nápravě věcí lidských. Možná by se Učitel národů divil, jakým 
způsobem a v jaké době se tohle setkání uskuteční. Ale stejně jako on stále 
věříme, že přes všechny chyby a nedokonalosti máme naději ��� O věcech 
lidských bude debatovat socioložka a bývalá slovenská premiérka Iveta 
Radičová, farářka Sandra Silná, dokumentaristka a novinářka Apolena 
Rychlíková, filozof a pedagog Daniel Kroupa a pedagog, komeniolog a farář Jan 
Hábl. NEDĚLE 15. listopadu ve 20 hodin. Moderuje Petr Vizina. 

https://www.meltingpotforum.com/cs 

SYNODNÍ RADA K AKTUÁLNÍ SITUACI VE VZDĚLÁVÁNÍ 
Výzva synodní rady v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose 
Komenského. 

Řada jistot se kvůli pandemii nemoci COVID-19 a následným plošným 
omezením či opatřením rozplynula. Na významu tak vedle solidarity jako 
základního kamene vyspělé společnosti nabývá i kvalita a dostupnost vzdělání 
společnosti. Věříme, že vzdělaná společnost je daleko lépe připravena na změny 
a zároveň umí čelit radikalizaci a nesnášenlivosti. Vzděláváme se nejen ke 
kritickému myšlení, ale také k pokojnému soužití. Škola by měla být „dílnou 
lidskosti“. 

Právě dnes je proto podstatné pomáhat ve vzdělávání těm, kdo nemají potřebné 
vybavení nebo motivaci ve svém okolí. Jsme proto vděční za všechny iniciativy, 
které organizují vzdělávání na dálku, vymýšlejí nové formy výuky či ji 
podporují materiálně a finančně.  



Příkladů k následování je celá řada a rádi takové iniciativy doporučujeme k vaší 
podpoře. Jsme vděční, že mezi tyto iniciativy patří i práce naší Diakonie nebo 
aktivity v evangelických sborech. Všem zapojeným patří velký dík! 

Mimořádná pozornost, která se dnes upírá ke vzdělávání, vytváří úžasnou 
příležitost k zásadní systémové změně. Výzva je to obzvlášť v době, kdy si 
připomínáme 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, který dal světu základy 
moderního vzdělávání přístupného všem: 

• Podporujme prostředí, v němž působí motivovaní a schopní lidé. 
• Usilujme o moderní způsoby výuky, které podporují inkluzi a staví na 

průřezových tématech. 
• Pěstujme společně dialogický charakter vzdělávání, který stojí na 

kritickém myšlení  
a dovednostech spíše než na memorování bez schopnosti nabyté znalosti 
využít.                                                                                                      

Buďme všímaví ke vzdělávacím potřebám lidí v našem okolí a pomáhejme 
každý dle svých možností – nabídkou doučování, dobrovolnou pomocí tam, kde 
je to potřeba, darováním staršího počítače nebo finančním darem některé z 
organizací, které tuto pomoc zajišťují. Seznam několika vybraných naleznete na 
webu www.e-cirkev.cz/vzdelavejme. 

Synodní rada se rozhodla, že v následujících dnech podpoří celkovou částkou 
100.000,-Kč organizace, které se zabývají podporou vzdělávání tam, kde je to v 
současné době znemožněné.  Synodní rada Českobratrské církve evangelické 

PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU 1939 A 1989 

Původně na 17.11. byla plánovaná diskuse s bývalým senátorem, farářem, 
disidentem Zdeňkem Bártou, bohužel tato diskuse se konat nebude, br. Bárta vás 
všechny srdečně zdraví a těšíme se, že se s ním setkáme a budeme debatovat, až 
bude opět možné se scházet. Přesto se připomínky 17. listopadu nevzdáváme, 
protože „svoboda není samozřejmost“ a je potřeba se o ni stále zasazovat někdy 
i bojovat. Sejdeme se 17.11. v 17:11 nebo během večera u památníku obětem 
v Mahenově ulici v Čáslavi u gymnázia. 

Několik dalších možností, jak si 17.11. připomenout:                                             
CENY PAMĚTI NÁRODA 17. 11. 2020 20:00 - 22:00  Praha – Národní div.  

„Sledujte Ceny Paměti národa a oslavte tak s námi Den boje za svobodu a 
demokracii. Přímý přenos z Národního divadla vysílá v úterý 17. listopadu od 20 
hodin ČT 2 a ČRo Plus. Během slavnostního večera oceníme zdravotní sestru 
z Terezína, dva politické vězně, zachránkyni dětí ze slovenského Údolí smrti a 
ženu, která tajně vedla seznamy zavražděných Židů, aby po válce mohly být 
oběti nacismu identifikovány.“ (Post bellum) 

 

 



FESTIVAL SVOBODY – POSELSTVÍ SVOBODY  

Prožíváme nejistotu a obavy. Naše životy znejišťuje nový koronavirus, 
zhoršující se klimatická krize, nezaměstnanost, technologie pohlcující, 
kontrolující a ovlivňující naše konání a nestabilní bezpečnostní situace ve světě. 
Zatímco loňské oslavy 17. listopadu se nesly ve znamení bilancování a 
vzpomínání, letošní výročí chceme zaměřit především na budoucnost. 

Problémy, kterým čelíme, jsou bezprecedentní. Kultura balancuje nad propastí. 
Celé sektory zaměstnání mizí. Zavírají podniky. Učitelé a zdravotníci pracují 
přesčas a nasazují své životy. Výuka ve školách se přesouvá do online prostoru. 
Nikdo neví, kdy se nám uleví. Krize v mnohých z nás vyvolává pocit bezmoci. 
Dochází ale i k pozitivním změnám. Inovujeme a přizpůsobujeme se. Učíme se 
šetrnosti. Pomáháme si a povzbuzujeme se.  

Vzájemná ohleduplnost, sounáležitost, pospolitost a solidarita. To jsou hodnoty, 
které nám odkazuje sametová revoluce a které nám nejlépe pomohou čelit tmě. 

1. Zapalme svíčky 

17. listopad 1989 je jedním z vrcholů našich moderních dějin. 
Vyzývámevšechny, kteří jej chtějí oslavit, aby za oknem zapálili svíčku, symbol 
naděje, plamínek, který přináší světlo a teplo. Snad na chvíli pomůže zahnat 
nejistotu a strach. Dovolme si i v této době optimismus, mluvme o budoucnosti 
ve svých rodinách a se svými přáteli. #samialespolu 

2. Buďme dobří 

Ťukněme si lokty ke smíření. Udělejme někomu radost. Pomozme těm, kteří 
potřebují pomoc. Vykonejme do 17. listopadu dobrý skutek. Nápady na ně 
sdílejte pod hashtagem #samialespolu 

3. Slavme dle našich možností 

Statisíce lidí letos nebudou moci z různých důvodů vyjít do ulic. Vyzýváme 
všechny, kteří se plánují oslav venku zodpovědně zúčastnit, aby zapálili 
svíčku  i za ně. Všichni ostatní nechť zapojí svou kreativitu a dají na sociálních 
sítích najevo, že v tom nejsme #samialespolu 

Přes veškerá nařízení a opatření věříme, že letošní oslavy 17. listopadu budou 
nezapomenutelné. Díky naší sounáležitosti pandemii překonáme. Věříme tomu, 
že až se za rok sejdeme na náměstích, budeme slavit nejen nové výročí, ale i 
nový začátek. #samialespolu 

NEJVĚTŠÍ ON-LINE DEMONSTRACE - ROK ZMĚNY  

https://www.milionchvilek.cz/ 

 

 



 

SVOBODA 

V NOUZI 
PONĚKUD JINAK, NEŽ BYLO PLÁNOVÁNO, PROBĚHNE 

V RÁMCI SOUČASNÝCH OPATŘENÍ 

PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU 1939 A 1989 
U PAMÁTNÍKU OBĚTEM V MAHENOVĚ ULICI V ČÁSLAVI 

(parčík u gymnázia) 
V ÚTERÝ 17. 11. 2020 V 17:11 ZAZNÍ U PAMÁTNÍKU „POSELSTVÍ 
SVOBODY“ A BUDE MOŽNÉ INDIVIDUÁLNĚ ZAPALOVAT SVÍČKY 

U POMNÍKU A POKLÁDAT JE NA NÁPIS: 
„Svoboda není samozřejmost“ 

Svíčky budou u památníku zdarma k dispozici. Můžete je zapálit i za ty, kdo 
nemohou vyjít letos z různých důvodů do ulic. Svíčku lze zapálit také doma 
za oknem - plamínek, který přináší světlo a teplo, je symbolem naděje, že 

situaci v naší vlasti společně zvládneme. 
Připojujeme se k celorepublikovému gestu 17. listopadu, 

k Festivalu svobody. 

 
POŘÁDÁ SPOLEČENSTVÍ CÍRKVÍ V ČÁSLAVI A FORMANOVA ČÁSLAV. 

Více informací e-mail: caslav@evangnet.cz nebo tel. 774 216 408 a 
https://festivalsvobody.cz/. 

 

 

 

 

 



EVANGELICKÝ KALENDÁŘ A NA KAŽDÝ DEN                                          
Editorkou Evangelického kalendáře 2021 je farářka Lýdia Mamulová, která vás 
na jeho stránkách uvede do pestré společnosti, jejíž hlasy se vesměs velmi 
osobně vyjadřují ke své cestě víry v naší církvi – téma je tedy tentokrát vážnější, 
zemitější – o naší církvi, kam došla a kam směřuje. Podtitul Evangelického 
kalendáře 2021 zní: Takoví jsme – a budeme? Výrazným rysem kalendáře je mj. 
i velice osobní, pro řadu z nás svým obsahem překvapivá vzpomínka na letos 
v dubnu zemřelého Ladislava Hejdánka.  

Editorem Na každý den 2021 je vám všem známý vykladač Písma, farář David 
Sedláček – se svými kolegy z brněnského seniorátu oživil řadu biblických míst 
někdy až nesmlouvavě, vždy svěže, a troufám si říci, že inspirovaně. 

Cena jednoho výtisku Evangelického kalendáře i Na každý den je tentokrát 
sjednocená na 145 Kč. 

!!! EVANGELICKÝ KALENDÁŘ A NA KAŽDÝ DEN UŽ DORAZILI NA 
FARU. KDO MÁTE ZÁJEM, DEJTE MI VĚDĚT, DOPRAVÍM VÁM JE!! 

BIBLICKÉ MEDITACE 2021 „Zastav se na chvíli…“  Tradičně také 
nabízíme k zakoupení útlou knížečku biblických meditací „Zastav se na 
chvíli…“, kterou připravuje farář Ondřej Macek a nosislavský sbor.  
V prosinci budou knížečky k zakoupení na faře za cenu 30,- Kč. 

STŘEDISKO DIAKONIE ROLNIČKA SOBĚSLAV 

Každoročně také dostáváme nabídku účastnit se adventní benefiční kampaně 
ČCErolniČCE, kterou již 19. rokem pořádá Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička. Účelem kampaně je podpořit chráněné dílny v Rolničce. Zakoupením 
nabízených výrobků pomůžete poskytnout práci lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením, kteří jsou v chráněných dílnách zaměstnáni a na 
výrobě se podílejí. Navíc můžete pomoci Rolničce vyrůst. Zakoupením 
symbolické rolničky přispějete na rekonstrukci nových prostor pro její sociální 
služby. Do 5 let opustí praktickou školu Rolničky 30 mladých lidí s mentálníma 
kombinovaným postižením. Aby jim mohli v Rolničce i dále pomáhat, potřebují 
více místa. Výrobky si můžete vybrat v eshopu na adrese: 
https://www.eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce nebo vám zašlu nabídkový plakát, 
své objednávky pište na adresu caslav@evangnet.cz, a potom pošleme za sbor 
hromadnou objednávku, vaše zboží bude od začátku prosince k vyzvednutí na 
faře nebo v kostele.   

POKUD JEŠTĚ CHCETE NĚKDO OBJEDNAT NĚCO Z ROLNIČKY, 
DEJTE MI VĚDĚT DO 22. LISTOPADU, PAK HROMADNOU 
OBJEDNÁVKU ODESÍLÁM!!!  

A MÁM JEŠTĚ POSLEDNÍCH 8 VLČÍCH MÁKŮ NA PODPORU 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ  (cena 30 Kč za jeden mák). Ráda vám ho 
dopravím třeba do schránky. 

 



SBOROVÝ PROGRAM NA LISTOPAD 2020 
Pátek 13.11. v 19 hodin – PÁTEČNÍCI online setkání  

Neděle 15.11. od 10:15 – „Kafe po bohoslužbách“ – online rozhovor po 
bohoslužbách s vlastní kávou ( 

Úterý 17.11. v 17:11 – Připomínka 17. listopadu 1939 a 1989 u památníku 
obětem v Mahenově ulici u gymnázia. Letos „Sami, ale spolu“ – od 17:11 bude 
možné přijít k památníku a zapálit svíčku, společně tak rozsvítíme nápis 
„Svoboda není samozřejmost“ a kdo se nemůže dostavit k památníku, může na 
svůj dům, na své okno vyvěsit nápis „Svoboda není samozřejmost“ a tak se 
připojit k nápadu Komunitního osvětového společenství z.s. z Chebu.  

Neděle 22.11. – poslední neděle v církevním roce, takový církevní „Silvestr“, 
sejdeme se opět virtuálně na „Kafe po bohoslužbách“ po 10:15 

Středa 25.11. od 18 hodin – BIBLICKÁ HODINA ONLINE – příprava na 
dobu adventní, biblická hodina není jen pro ty, kdo na ní běžně chodí, naopak ti 
zrovna bohužel nemají internetové připojení a dostanou text písemně, spíše je to 
nabídka, ochutnávka, pozvání pro ty, kdo běžně na biblickou hodinu nechodí, 
budeme se společně setkávat až do Vánoc nad biblickými texty, které nás 
provedou letošním adventním období. 

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 29. LISTOPADU – ještě uvidíme, jak ji 
oslavíme, pokud nebude možné se sejít společně v kostele, připravíme online 
bohoslužby z našeho kostela. 

Farářka Drahomíra Dušková H. je Vám k dispozici pro osobní rozhovory osobně,             
po telefonu nebo po skypu. Můžete se domluvit na tel. 774 216 408. 

NA VŠECHNA online SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI na této adrese: 

https://meet.jit.si/Evang 


