7. DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY NEDĚLE 22. listopadu 2020 Čáslav
POSLEDNÍ DÍL LISTOPADOVÉHO BIBLICKÉHO SERIÁLU O SMRTI
Milí přátelé, jsme u konce církevního roku. Dnes slavíme poslední neděli
v církevním roce, takový církevní silvestr. V luterské tradici se tato neděle
nazývá neděle věčnosti a tak se mi zdá, že nám to hezky do sebe zapadá,
můžeme náš biblický seriál o smrti zakončit nedělí věčnosti. Tento název
existuje více méně 200 let a zavedl ho pruský král Fridrich Vilém III, na
památku vojáků, kteří zemřeli během Napoleonských válek a právě v tuto neděli
si v mnoha luterských sborech připomínají ty, kdo zemřeli v uplynulém roce.
OTEVŘENÍ BOHOSLUŽEB A POZDRAVENÍ
Milé děti, milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, je 24. neděle po Trojici.
Slavíme dnešní bohoslužby ve jménu našeho milého Otce, ve jménu Syna, který
stojí na naší straně a ve jménu Ducha svatého, který nám dává sílu a naději.
Dnes se snad už naposledy scházíme k domácím bohoslužbám a do Adventu
vstoupíme společně. Vyřizuji vám biblický pozdrav: Milost vám a pokoj od
toho, který jest a který byl a který přichází.
INTROIT
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou
spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se
bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“
(Žalm 23, 1- 4)
PÍSEŇ

Evangelický zpěvník 355 Kristus má v rukou celý svět

1. Kristus má v rukou celý svět, vše musí k svému cíli spět, spíš zůstalo by
slunce stát, než on by přestal kralovat.
2. A není v světě kraj či lid, jenž neměl by jej velebit. I nemluvňátka řečí
svou ať oběť chval mu přinesou.
3. Pod panstvím jeho nový řád: Zde všichni volni, žádný jat, tu znavenému
přán je klid a lačný má co jíst a pít.
4. Nuž, všechno tvorstvo, chval jej, chval! On hoden toho - slávy Král.
Otevřel cestu do nebes. Svůj chvalozpěv mu země nes!
Poslech: http://vychodomoravsky-seniorat.evangnet.cz/old/audio/kristusm%C3%A1-v-rukou-cel%C3%BD-sv%C4%9Bt-ez-355

MODLITBA
Milostivý Bože, náš nebeský Otče,
Věříme, že život není jen náhoda, ale zároveň jednou jsme dole a jednou na
hoře. Jsou chvíle, kdy se nám daří dobře, jsme spokojení, šťastní, máme radost
ze života, ze svých blízkých, z Tvého stvoření. Jsou chvíle, kdy jsme na dně,
kdy nemáme dost sil k životu, kdy nás trápí nemoci, problémy, bolesti, úzkost.
Smysl toho všeho nedohlédneme a něco se v nás bouří proti zlu a utrpení, které
na nás přichází.
Důvěřujeme Ti, Bože, že to s námi myslíš dobře, že navzdory všemu
nepochopitelnému a nepřijatelnému, život dává smysl a můžeme v něm hledat
stopy tvé lásky. Stačí se rozhlédnout. Dej ať nejsme příliš zahledění do sebe, do
svých trápení. Dej ať se umíme rozhlédnout kolem sebe, ať umíme vzhlédnout
k nebi a prosit Tě o pomoc. Amen.
BIBLICKÉ ČTENÍ Jób kapitola 19, 23 – 29
23 Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis 24 rydlem železným a
olovem, do skály trvale vytesány!
25 Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.
26 A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, 27 já ho uzřím, pro
mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém
nitru.
28 Říkáte: ‚Jak ho chytit?‘ Ve mně prý je příčina všeho. 29 Lekejte se meče.
Mečem na nepravosti je rozhořčení. Poznáte soud Všemocného.“
PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek 623 Důvěřuj se v Pána
1. Důvěřuj se v Pána, ó duše má, / zvečera i zrána on ti pomáhá. / On zná
tvou strast, promění ji v slast; / nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast. /
On v každé době, on v každý čas / pomoci chce tobě, slyší tvůj hlas.
2. Důvěřuj se v Pána, ó duše má, / zvečera i zrána on ti pomáhá. / On z
žalosti tvoří radosti, / jím tvoje nabývá blaho stálosti. / Ó Bože věčný,
jenž srdce znáš, / přijmi dík srdečný ty, Otče náš.
BIBLICKÉ ČTENÍ

Žalm 31

1 Pro předního zpěváka. Davidův.
2 Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi
vyváznout pro svou spravedlnost! 3 Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď
mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. 4 Tys můj
skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. 5 Vyvleč
mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.

6 Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
7 Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. 8
Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření.
Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. 9 Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřáls
volnosti mým nohám. 10 Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi
slábne hořem, moje duše i mé tělo chřadnou. 11 V strastech pomíjí můj život,
moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou.
12 Potupen jsem všemi protivníky, a sousedy nejvíc; známí ze mne mají strach,
spatří-li mě venku, vyhnou se mi. 13 Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako
rozbitá nádoba. 14 Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se
na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.
15 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, 16 moje
budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo
pronásledují mě. 17 Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství
mě zachraň. 18 Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám; ať jsou
zahanbeni svévolníci, ať v podsvětí zmlknou. 19 Ať oněmějí zrádné rty, jež
mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním.
20 Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a
prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. 21 Ukrýváš je u sebe
v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.
22 Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v
nepřístupném městě! 23 A já jsem si ukvapeně řekl: „Jsem zapuzen, nechceš mě
už vidět.“ Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal.
24 Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje,
odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. 25 Buďte rozhodní a
buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
ZAMYŠLENÍ
S Broučky na našich setkáních „odjakživa“ zpíváme takovou svolávací a vítací
písničku. Pán Bůh má v ruce celý svět, Pán Bůh má v ruce celý svět, Pán Bůh
má v ruce celý svět, má v ruce celý svět. A pak zpíváme … Pán Bůh má v ruce
Šimonka, Anežku, Toníka, Marečka, Honzíka, Matouše, Josífka, Sáru a Rebeku,
Jonáše, Ondru a Vojtu… má v ruce celý svět. A pak děti navrhují, co ještě má
v ruce, a tak někdy zpíváme… Pán Bůh má v ruce vorvaně, šakáji, oslíka, tygra,
velryby a jindy zase zpíváme… Pán Bůh má v ruce i bagry, náklaďáky,
kombajny, vláčky … a pak taky maminky, tatínky, babičky a dědečky. Pamatuji
si chvíle, kdy jsem měla pocit, že tu píseň budeme zpívat do nekonečna nebo až
na věčnost. Někdy jsem měla pokušení už zpívat jinou písničku, protože „tahle
je ohraná“, ale pak jsem si vždycky řekla, že tahle zvěst, tohle silné poselství, že
Pán Bůh má v ruce celý svět, se nedá ohrát ani ozpívat.
Dnes je neděle věčnosti, a když přemýšlím o věčnosti, tak mi v tom nějak silně
zaznívá to, co vyznával žalmista „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých
rukou.“ A ještě krásněji to přeložili kraličtí: „V tvých rukou jsou časové moji.“
Věřím, že moje přítomnost a všechno, co mám ráda, co je součástí mého světa i
světa všech lidí, Pán Bůh pevně drží ve své ruce. Je to příjemné nejít světem
sám, cítit blízkost, cítit teplo, lásku. Dodává to jistotu a odvahu.

Věřím, že také moje budoucnost a všechny, které mám ráda, jsou v Božích
rukou. Nevím přesně, co mě na věčnosti čeká, jak to tam bude vypadat, ale ta
jistota a zároveň odevzdání, že vše je v Božích rukou, mě nějak uklidňuje už
tady na zemi, v mém životě, i ve chvílích smutku, beznaděje a zmaru. Náš život,
naše dobré i zlé časy, úspěchy i krize, jsou v rukou Pána Boha, který nás miluje.
Žalmista se dostal do nezáviděníhodné situace. Prožívá potupu, ponížení od
nepřátel, a co je možná ještě horší, nejtěžší chvilky zažívá se svými sousedy a
známými. Mají z něho strach. Když ho potkají, přejdou na druhou stranu
chodníku, pomlouvají ho, domlouvají se na něho, úplně se ho snaží vytěsnit ze
života, jako by pro ně umřel. Žalmista se cítí k ničemu, jak rozbitá nádoba.
To je velká vnitřní bolest, když je člověk nalomen uvnitř své osobnosti, když
jeho život ovládají druzí, když je zapomenut, nemilován, k ničemu. V této
situaci naprosté bezmoci vůči druhým, protože když se pomluva rozjede, už ji
nic moc nezastaví, žalmista vyznává „Já však, Hospodine, důvěřuji tobě,
pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Ve chvíli
totálního zklamání z lidí žalmista vkládá svou veškerou důvěru v Boha.
V Božích rukou je jistota, protože náš Bůh je věrný. A tak tu nejsou jen ruce
nepřátel, ruce cizí, odmítavé, chladné, zákeřné, ale jsou tu pro nás ruce Boží,
které nás laskavě pohladí a obejmou. A tak tu nejsou jen zachmuřené tváře,
naštvané, závistivé, nepřející, ale rozjasňuje se nad námi tvář Boží. To žalmista
v plnosti prožívá a za to Bohu děkuje. Uvědomuje si, že Pán Bůh nemůže za to,
co se mu v životě děje, možná si něco přivodil i vlastní vinou, „pro mou
nepravost mi ubývá sil.“ Ve svém modlitebním zápase se vytrvale obrací
k Bohu a prosí ho o zastání. A v jednu chvíli, možná na konci svého
modlitebního zápasu, žalmista přestane řídit svůj život, který se trochu vymkl
kontrole a klade svého ducha do Božích rukou a stejně tak i svou budoucnost a
všechny své časy. Přichází pokoj.
Vzpomněla jsem si na Ježíše. Když umíral na kříži, zvolal mocným hlasem:
„Bože, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Ježíš se ve svém umírání a
smrti plně odevzdává do Božích rukou. Spoléhá se na Boží blízkost.
Tento pohyb odevzdání je velmi úlevný. Jsou totiž chvíle, kdy člověk najednou
dojde na určitou mez, uvědomí si svoje hranice a možnosti, což někdy trvá
hodně dlouho a někdy to i hodně bolí, přijme svoji omezenost a odevzdá další
cestu, své časy, svou budoucnost do Božích rukou. To se může dít v modlitbě.
V modlitbě odevzdáváme vše Bohu, odevzdáváme mu své blízké, své nemocné,
svou duši, svá provinění, vše, na co nestačíme. A to neznamená, že už nic
neděláme, že jsme odevzdaní a rezignovaní. Znamená to, že v modlitbě čerpáme
pokoj, pevnou půdu pod nohama, zakotvení u Boha a jiný přístup k životu i
tomu, čím právě procházíme.
Z Božích rukou jsme dostali svůj život jako dar. A do jeho rukou jednou svůj
život taky odevzdáme. A s tím všechno, co máme a čím jsme. Ale nyní, dokud
žijeme, smíme svůj život a každý okamžik přijímat z Boží ruky jako
neopakovatelný dar a radovat se z něho.

MODLITBA
Žalmista naší doby, farář Sváťa Karásek, náš žalm jednou ve svém kázání takto
pozoruhodně přebásnil a vyložil:
„Můj čas je ve tvých rukou, to vyznává i to skvělé:
můj čas není v mých vlastních rukou,
to nejdůležitější nedržím, nesvírám,
netřímám ve své ruce jako motýla v zaťaté pěsti,
otěže času nejsou v mých rukou.
Můj čas není v mých rukou,
nerozhoduji o něm, nejsem sám sobě pánem,
můj čas je v rukou kompetentnějšího,
v rukou toho, kdo víc chápe a víc miluje –
všechny moje časy jsou ve tvých rukou, Pane.“ Amen.
PÍSEŇ

Evangelický zpěvník 176 Někdo mě vede za ruku

1. Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou. To je ten, který o mně ví,
který je na mně laskavý, je stále nade mnou.
2. Někdo mi dává denní chléb, že nemusím mít hlad. To je ten, který o mně ví,
který je na mně laskavý a chce mi pomáhat.
3. Někdo mi dává sílu též, když už jsem unaven. To je ten, který o mně ví, který
je na mně laskavý, ať je noc nebo den.
4. Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát. To je ten, který o mně ví, můj
dobrý Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád.
VZPOMÍNKA
Při těchto bohoslužbách chceme poděkovat za život těch, kdo v letošním roce
zemřeli. Chceme na ně vzpomenout, svůj smutek předložit Bohu a nechat se od
něho utěšit. Letos jsme se museli rozloučit s těmito sestrami a bratry z našeho
sboru, věříme, že jsou už v Boží blízkosti: v říjnu loňského roku zemřela s.
Božena Morávková z Čáslavi, rozloučili jsme se také s br. Čeňkem Hlaváčkem
z Třemošnice, po Vánocích zemřela s. Květoslava Pipková ze Souňova a s. Věra
Hrabětová z Třemošnice, na konci ledna stoletý br. Josef Komberec z Tupadel,
v červnu zemřela s. Marie Hlaváčková z Vinař a v červenci s. Věra Klečková
z Čáslavi. Myslíme na ně, zůstává po nich prázdné místo a myslíme také na
všechny členy našeho sboru, kterým někdo blízký zemřel.

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Pane, prosíme, nepouštěj nás ze své ruky. Drž ve své spolehlivé a dobré ruce
naše milé, drž i ty lidi, kteří nám nejsou tak blízcí, i ty, které neznáme.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Tvá láska otevírá dveře do života a překonává hranice. Dotýkej se duchem své
lásky našich srdcí a našeho života.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Prosíme za ty, kdo jsou nemocní, kdo se obávají příštích dnů, daruj pokoj jejich
srdcím. Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Prosíme za lidi, kteří jsou sami, dej jim najít blízkého člověka.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Prosíme tě za smíření mezi národy.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Prosíme za ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.
Prosíme, dej nám odvahu přijmout svůj život s tím, co v něm nelze změnit. Dej
nám odvahu měnit věci, které mohou být jinak
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 slova Hospodinova, která ohlásil ústy
proroka Jeremiáše:
„To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to
myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě
volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a
naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám
nalézt, je výrok Hospodinův.“ (Jeremiáš 29,11n.)

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 – „Není vzkříšení“
Biblické texty: L 20,27–40; Ž 23; J 14,1–6; Zj 21
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Katecheta připraví pro děti „bludiště“. Po místnosti se rozmístí různé předměty,
do kterých děti mohou vrazit, převrhnout je. Děti se zavázanýma očima
dostanou postupně za úkol projít toto bludiště. Na konci si sundají šátek a zjistí
napáchané škody.
Potom se předměty znovu postaví, ale tentokrát je vezme za ruce průvodce —
větší dítě nebo dospělý. Díky tomu, že nebyly samy, projdou bez úhony.
Vyprávíme, ptáme se, diskutujeme:
Co všechno už umíte a dříve jste neuměli? S čím naopak potřebujete pomoci?
Na koho spoléháte, když si s něčím nevíte rady?
Následující překážky mohou být doprovázeny dramatizací. Děti mohou
podlézat, přelézat, pomáhat si. Nebo můžeme ukazovat obrázky různých
překážek a děti budou samy přemýšlet, jak takovou překážku překonat.
Když si s něčím nevíme rady, je to jako překážka na cestě. Některé překážky
můžeme obejít. Jiné přelezeme. Další se dají odsunout. Čím je člověk větší
a moudřejší a silnější, tím více překážek umí zvládnout. Ale někdy jsou ty
překážky tak velké, že potřebujeme pomoc. Druhý nám může dát „stoličku“,
abychom přelezli něco vysokého. Může nám dobře poradit. Může nás třeba
povzbudit, abychom to nevzdali.
S těmi překážkami po cestě nám pomáhá i Pán Bůh. Ukazuje nám cestu.
Pomáhá, abychom nezabloudili. Některé překážky odvaluje. Jindy nám dává sílu
je překonat. Někdy může být takovou překážkou jáma a on nám podá ruku,
abychom vylezli.
Díky překážkám se učíme. Jednak jak je překonat a jednak zjistíme, kdo je
skutečný přítel, na koho se můžeme spolehnout, protože nám s nimi pomůže.
Poznáváme i Pána Boha, který nás před žádnou překážkou neopustí.
Ale jednou cesta každého člověka skončí. S tím si nikdo z nás neporadí. Ani se
tomu nemůžeme vyhnout. Věříme ale, že je tu průvodce, který s námi je i na
konci naší cesty, na konci života. Nevíme, jak to bude vypadat. Víme ale, že nás
doprovodí. Že pro něj ani náš konec není překážka, se kterou by si nevěděl rady.

PRO MLADŠÍ DĚTI
Motivace
Co se stane s člověkem po smrti? Zkuste využít různé představy z knížek, filmů,
pohádek. Jaké představy máme my? Je někdo, koho jste měli rádi a on umřel?
Vzpomínáte na něj nějak, chodíte třeba na hřbitov?
Vyprávění
Když Ježíš přišel před Velikonocemi do Jeruzaléma, přicházeli za ním různí
lidé. Někteří chtěli pomoc. Jiní kladli otázky.
Jedni z nich si říkali saduceové. Sloužili v chrámu jako kněží. Tvrdili, že se tak
jmenují už od pradávných dob, od kněze Sádoka, který žil už za krále Davida
a Šalomouna. Jiní tvrdili, že je to od slova cadikím — spravedliví. Z Bible
uznávali jenom pět knih Mojžíšových. Nevěřili ve vzkříšení. Tvrdili, že se
o něm v Mojžíšových knihách nic nepíše.
Přišli za Ježíšem, aby mu položili otázku. Ale odpověď je vlastně nezajímala.
Chtěli Ježíše jenom znemožnit a zesměšnit.
Vymysleli si k tomu zvláštní příběh. Říkali: „V Mojžíšově zákoně je napsáno, že
když někdo zemře a nemá děti, vdovy se má ujmout bratr zemřelého a vezme si
ji za manželku. U nás bylo sedm bratří. První bratr zemřel a s jeho ženou se
oženil druhý. Ale ten také zemřel a tu ženu si vzal třetí. A tak to šlo dál, až
zemřeli všichni, jeden po druhém. Ale ta žena byla postupně manželkou všech
sedmi. Ale pokud budou všichni vzkříšeni, komu z nich bude ta žena patřit?“
Chtěli tak Ježíše přivést do úzkých a ukázat, jak je nesmyslné věřit ve vzkříšení.
Ježíš jim ale odpověděl: „Vy si myslíte, že znáte Bibli, ale neznáte ji. Myslíte si,
že jste poznali, co Bůh může a nemůže, ale neznáte jeho skutečnou moc. Bůh
může člověka vzkřísit z mrtvých. Vzkříšení není pokračování nynějšího života.
Po vzkříšení nebudou lidé žít stejným způsobem jako tady na světě. Nebudou se
ženit a vdávat. Koho Bůh vzkřísí, ten se nevrátí do pozemských starostí
a svazků, ale vstoupí do úplně nového života.“
A pak jim připomněl, že Hospodin promluvil k Mojžíšovi z hořícího keře. To
bylo dlouho po smrti Abrahama, Izáka i Jákoba. Ale Hospodin tehdy Mojžíšovi
řekl: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh
Jákobův.“ Pro nás jsou mrtví, ale u Pána Boha jsou všichni živí. On přece není
Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.
Nevíme, jak to bude po smrti vypadat. Ani Ježíš nám o tom víc neřekl. Ale
zakusili jsme, že Bůh je věrný a nic nemůže zrušit jeho věrnost a lásku. I ve
smrti mu patříme a nikdo nás nemůže vyrvat z jeho ruky. Stejně tak jako mu
smrt nemohla vzít Abrahama, Izáka ani Jákoba. Hospodin je naším Bohem
navěky.

Pro někoho je to málo. Chtěl by mít nějakou přesnější představu. Odedávna si
lidé vytvářeli různé obrazy toho, jak to bude vypadat po smrti. Takové obrazy
nám Bible nedává. Ale učí nás spoléhat na Boha. Asi tak jako když jdete s tátou
na výlet a věříte mu, že ví, kam jde, a že vás nenechá v lese. Tahle důvěra je
nakonec to nejdůležitější, co nás může vést v životě i ve smrti.
Výklad se dá dále rozšiřovat ve vztahu k našim blízkým, kteří zemřeli —
aktivita je naznačená v kapitole Přesah.
PRO STARŠÍ DĚTI
Děti si přečtou text rozpravy Ježíše se saduceji. Vysvětlíme, kdo to byl saducej
a co to bylo levirátní právo.
Už jste někdy dostali otázku, kterou vás chtěl někdo shodit, protože chodíte do
kostela, protože věříte? Jaké otázky jste třeba dostali?
Odpověděl podle vás Ježíš uspokojivě? O čem jeho odpověď vypovídá?
Saduceové mají mechanické představy. Chtějí popsat vzkříšení svými
zkušenostmi, lidskou logikou. Ale vzkříšení není otázkou rozumových úvah,
spekulací, běžné logiky. Pozemské zkušenosti se nedají vztáhnout
k posmrtnému životu. Ten, kdo je vzkříšený, vstupuje do nového života, do nové
reality.
Vzkříšení zůstává „jenom“ v rovině důvěry. Je to stejná důvěra, jakou můžeme
zakoušet i dnes. Důvěra v Boha, který nás neopouští v žádné životní situaci. Ani
smrt nás nemůže vyrvat z jeho ruky. Smrtí končí tělo i duše člověka. Ale Bohu
se ztratit nemůžeme.
Na kříži jsme poznali Boží lásku, která nás neopouští ani ve smrti. Ve vzkříšení
jsme poznali Boží moc, která nedopustí, aby tato láska zanikla.
K rozšíření vyprávění můžete využít text pro střední věk.
Výklad se dá dále rozšiřovat ve vztahu k našim blízkým, kteří zemřeli —
aktivita je naznačená v kapitole Přesah.
Biblický text k zapamatování
Pán Ježíš říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! (Jan 14,1a)
Modlitba
Hospodine, děkujeme ti, že se na tebe můžeme spolehnout. Víme, že nás
provázíš v různých těžkostech a problémech. Věříme, že budeš s námi i na konci
našeho života. Bože, věříme, že ty jsi Bohem živých a že s tebou žijí i ti, které
jsme měli rádi, ale už tu s námi nejsou. Amen.

OHLÁŠKY

NEDĚLE 22. LISTOPADU

Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka Drahomíra Dušková H.
Jménem staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli i celý následující
týden.
Dnes bude online „Kafe po bohoslužbách“ v 10:15, můžeme se sejít ke
krátkému rozhovoru na této adrese: https://meet.jit.si/Evang
Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou
cestou na účet sboru 0442090349/0800, nebo např. tak, že peníze určené na
sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na
bohoslužbu.

NOVINKY Z ÚSTŘEDÍ NAŠÍ CÍRKVE:
Veřejné bohoslužby od pondělí 23. listopadu 2020 do soboty 12. prosince
2020
•
•
•
•
•
•

bohoslužeb se účastní max. 20 osob
před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou
členů domácnosti)
povinné roušky
povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů,
zejména při kázání)
v průběhu bohoslužeb zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný
zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Zdroj: e-cirkev.cz
Nevíme, nakolik případné rozvolňování v následujících dnech a týdnech umožní
návrat do kostelů a modliteben. Přesto bychom rádi vstoupili do adventu
společně. Jak už jsme avizovali, připravujeme online přenos bohoslužeb v neděli
29. listopadu od 9.00 ze sboru ČCE v Pardubicích. Bohoslužbu povede synodní
senior Daniel Ženatý a rádi bychom to pojali jako příležitost mít jedny
celocírkevní online bohoslužby. Zveme vás, abyste se k nim připojili. Více
informací a odkaz na nedělní živé vysílání najdete s předstihem na:
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6739-Bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-2911-2020/index.htm (prosíme o sdílení spíše tohoto odkazu; odkaz na stream se
ještě může změnit, ale funkční proklik bude nakonec uveden právě v tomto
článku na webu e-cirkev.cz).

BOHOSLUŽBY U NÁS V KOSTELE
Na první adventní neděli 29. listopadu budou od 10 hodin ADVENTNÍ
BOHOSLUŽBY pro malé i velké (od 9 hodin jsou společné online
bohoslužby, které povede synodní senior Daniel Ženatý). Sejdeme se v kostele,
bohoslužby budou kratší max. 30 minut, protože není možné společně zpívat,
pamatujte na teplé oblečení.
V 10:40 před kostelem – slavnostní „odhalení“ keramického betléma, který
vytváří děti, a který bude součástí orientační hry „Do Betléma přes Čáslav“
V 17 hodin budou ADVENTNÍ NEŠPORY také v kostele.
Prosíme, na bohoslužby se nahlašujte s. farářce Duškové H. emailem
(caslav@evangnet.cz) nebo telefonicky (774 216 408), abychom dodrželi
dovolený počet. Děkujeme.
Každou adventní neděli (29.11., 6.12., 13.12. a 20.12.) bude od 10-11:30
probíhat v evangelickém kostele ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA.
Je možné nosit trvanlivé potraviny. Více informací na http://caslav.evangnet.cz/
Potravinové banky pro lidi v nouzi napříč Českou republikou zejí prázdnotou,
protože se díky koronaviru na jaře nemohla konat národní potravinová sbírka.
Potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank
přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například
opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez
domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.
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…“
KNÍŽEČKY DORAZILY NA FARU A JSOU JIŽ K MÁNÍ za cenu 30,- Kč.

ČERVENÁ STŘEDA 25.11. - #RedWednesday 2020
Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa
– se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020.
Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro
své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo
symbolizující krev trpících pro víru. Česká biskupská konference se tak
společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR
chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce
se koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, v
Austrálii, Kanadě i na Filipínách.
V roce 2019 se v ČR do iniciativy zapojilo více než 80 subjektů. Červeně se v
Praze rozzářila budova Karolina, Petřínská rozhledna, budova Černínského
paláce nebo Staronová synagoga, v dalších městech to byla olomoucká katedrála
sv. Václava, Mahenovo divadlo v Brně nebo litoměřický kostel Všech svatých.
Letošní mezinárodní konference o pronásledování pro víru, kterou opět pořádá
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, bude přenášena TV Noe a
sociálními sítěmi (www.facebook.com/IKDPcz), stejně jako navazující
křesťansko-židovská modlitba za účasti apoštolského nuncia Charlese D. Balva.
K zapojení do celorepublikové akce jsou zvány instituce, sbory, farnosti i
jednotlivci - a to i navzdory nepříznivé epidemické situaci. Je možné (dle
aktuálních omezení):
•
•
•
•
•
•

nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu, sloup, sochu ad.
informovat o akci a jejím významu na svých sociálních účtech
zorganizovat setkání na symbolickém místě v obci
uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za
pronásledované
zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské
svobody

Další informace a materiály naleznete na www.cervenastreda.cz a
www.facebook.com/cervenastreda.
Zdroj: tisková zpráva organizátorů
20.11.2020, 14:25

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 – 10 hodin a 17 hodin
bohoslužby v kostele
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

SBĚRNÉ MÍSTO ČÁSLAV - „BAŠTA č.p. 158, ulice Jana Karafiáta (za evangelickým kostelem)
MÁME OTEVŘENO:
Neděle 29. listopadu

10:30 – 12:00 a 16:30 – 18:00

Pondělí 30. listopadu

9:00 – 12:00

Úterý 1. prosince

9:00 – 12:00

Středa 2. prosince

9:00 – 12:00

Čtvrtek 3. prosince

15:00 – 18:00

Pátek 4. prosince

15:00 – 18:00

Neděle 6. prosince

10:30 – 12:00 a 16:30 – 18:00

DÁRKY SI PŘEDEM REZERVUJTE ONLINE A POTOM JE PŘINESTE NA NAŠE SBĚRNÉ MÍSTO.
Organizátoři: Evangelický sbor v Čáslavi a Diakonie ČCE Střední Čechy
Kontakt: Drahomíra Dušková Havlíčková (farářka) tel. 774 216 408
DĚKUJEME!!!

