
 

 

BOHOSLUŽBY NEDĚLE 24. května 2020 Čáslav 

POZDRAVENÍ 

Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno opět zde v 
kostele i vám, kdo jste zůstali dnes ještě doma, a vítám vás na dnešních 
bohoslužbách pozdravem apoštola Pavla:  
„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého  

se všemi námi.“ Amen. 

Dnes slavíme 7. neděli po Velikonocích, neděli „Exaudi.“  Ve čtvrtek uplynulo 
40 dní od Velikonoc a my jsme se zde v kostele sešli v komorním počtu 
komorního svátku Nanebevstoupení Páně, na který se snadno a často zapomíná. 
Připomeneme si událost Ježíšova nanebevstoupení i dnes, protože Ježíšovo 
nanebevstoupení uzavírá velikonoční dění a otevírá cestu novému dění, tomu 
svatodušnímu.  

INTROIT  

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na 
počátku u Boha… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme 
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ 
(Jan 1,1-2 a 14) 

PÍSEŇ EZ 353  Aj, Pán kraluje, božskou čest maje 

1. Aj, Pán kraluje, božskou čest maje, kterýž na kříži trápen byl tíží mnohých 
bolestí, jsa i v lehkosti; již sedí při Otci po jeho pravici. 

2. Kriste Ježíši, Králi nejvyšší, jehož má jméno každé koleno poklonou ctíti a 
velebiti, dej, ať i my věčně ctíme tě srdečně. 

3. Vstoupils na nebe; prosíme tebe, táhni nás vzhůru k andělských kůrů jak 
účastnosti, tak i radosti; odpusť hříchy naše, potři satanáše. 

4. Jsa na pravici, opatrující nebe i zemi, Pán nade všemi, veď, chraň, živ, těš nás, 
a tak mocně spas; ó přemilý Pane, dej, ať se tak stane. 

5. Těšme se Pánu majíc' ochranu jeho milosti, všemohoucnosti proti lsti plným 
branám pekelným; nechť ďábel, svět bouří, však nic neobdrží. 

VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/353-aj-pan-
kraluje-bozskou-cest-maje?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-
doprovody 

 



 

MODLITBA V Duchu a v pravdě se modleme 

Milosrdný Bože, slyš naší modlitbu, vyslyš naše volání. Utíkáme se k tobě, do 
tvé blízkosti, abychom byli blízko i sobě, své duši, která je dost často 
nesoustředěná, neklidná a někdy do slova na roztrhání. Sedmý den završil tvé 
stvořitelské dílo, k odpočinutí směřuje tvé stvoření i my chceme odpočinout, 
složit závaží a načerpat u tebe, z tvého slova, novou sílu a vrátit se zase na cestu 
následování. Prosíme, odpusť nám vše, co potřebujeme odpustit, dodej nám 
svěžest a radost, naplň naše srdce vírou pro další dny. Pro tvého Syna Ježíše 
Krista tě o to prosíme. Amen. 

BIBLICKÉ ČTENÍ z druhé knihy Mojžíšovy z 32. kapitoly verše 9-14 

 9Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje.  
10Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však 
udělám veliký národ.“ 11Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o 
shovívavost: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl 
velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? 12Proč mají Egypťané říkat: 
‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z 
povrchu země.‘ Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad 
zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš . 13Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a 
na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: 
Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem 
řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví.“ 14A Hospodin se 
dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. 

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. 
 

VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/176-n-
kdo-m-vede-za-ruku?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

POSLECH: https://soundcloud.com/user-41012488/04-n-kdo-m-vede-za-
ruku?in=user-41012488/sets/hudba-pro-deti-nez-pujdeme-spat 

 

 

 



SLOVO DĚTEM  

Ukažte dětem malé zrcátko. K čemu může sloužit? (Vyslechněte možnosti.) Ve 
starých filmech o starých časech občas sloužilo zrcátko k tomu, aby se zjistilo, 
zda někdo (nemocný, umírající) dýchá. Když se orosilo, znamenalo to, že člověk 
žije. Pokud zůstalo suché, tak to naopak znamenalo, že už v tom člověku není 
život. Dech jako znak života. Proč o tom mluvím. V řečtině je stejné slovo pro 
dech i duch. Věřím v Ducha Svatého. Věřím v dech Svatý? Zvláštní. Věřím 
tomu, že mě může ovanout Dech Boží. Že mi Bůh může vdechnout myšlenku. 
Že může vdechnout pohyb do něčeho, co je strnulé. Ale zpět k zrcátku. Stejně 
jako dech na zrcátku může být známkou života, tak i Duch Svatý může být 
poznávacím znamením života naší víry. Dnešní nedělkovský příběh bude o 
seslání Ducha Svatého. 

VYZNÁNÍ VÍRY S DĚTMI 

Věřím v Boha Otce, který nás stvořil, věřím v jeho Syna, který nás zachránil, 
věřím v Ducha svatého, který nás proměňuje. Amen. 

NEDĚLKA  

https://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/verim-v-ducha-svateho 

Příběh je volně inspirovaný oddílem o seslání Ducha svatého Sk 2,1–36 

a postavou Nikodéma z Janova evangelia — J 3,1–21 a J 19,38–42. Vyprávějte 

ho s naléhavostí a napínavě jako by se Nikodém zrovna vrátil z „místa činu“. 

Můžete použít pro Nikodéma loutku, postavičku, vařečku s obličejem nebo to 

můžete být vy, hoďte si přes sebe nějaký plášť apod. 

Jmenuji se Nikodém a musím vám říct, co se stalo v Jeruzalémě. Jsem toho 
všeho ještě plný. Ještě teď se mi třesou kolena z toho, co jsme zažili. 
Neuvěřitelné věci! Jak může někdo říkat, že Bůh neexistuje, to fakt nechápu. 
Ale začnu hezky popořádku… Nejdřív se vám představím. Jak jsem řekl, 
jmenuji se Nikodém. Jsem Žid, hodně jsem studoval Zákon a Proroky, dost se 
v tom vyznám. Nepatřím k Ježíšovým učedníkům, ale s Ježíšem jsem se párkrát 
setkal. Jednou, to jsem byl ještě členem židovské rady, jsem se za ním vypravil 
v noci. Trochu jsem se totiž bál, že mě s Ježíšem uvidí moji kamarádi a známí. 
Oni proti němu pořád něco měli, ale já jsem měl Ježíše upřímně rád. Ani nevím, 
proč. Líbilo se mi, co říkal o Bohu. A věřím, že ho Bůh za námi poslal, aby nás 
něco důležitého naučil — milovat Boha, sebe a bližního. 

Pak jsem se s Ježíšem potkal ještě jednou. Ale to už nežil. Ukřižovali ho, ale to 
vy ostatně víte. Všichni jeho učedníci se rozprskli, jako když střelí do vrabců. 
Zůstal tam sám na kříži. Spolu s Josefem z Arimatie, to byl další Ježíšův tajný 
obdivovatel, jsme ho sundali z kříže a já jsem přinesl směs vonných olejů na 
pomazání. Hezky po židovsku jsme ho v tichosti pohřbili. Bylo mi ho líto. 
Vzpomínal jsem na to, co mi tehdy v noci řekl. A zase tajně, jak už je takovým 
mým zvykem, jsem doufal, že se k Ježíši Bůh nějak přizná, že to v tom hrobě 
neskončí. A taky že jo.  



Třetího dne přiběhly ženy od hrobu a hlásaly radostnou novinu, že Ježíš byl 
vzkříšen. A po nějaké době se začalo po Jeruzalémě šeptat, že vstoupil na 
nebesa. 

A v tu chvíli jsem si vzpomněl, že mi Ježíš tehdy v noci říkal: „Nikdo nevstoupil 
na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“ Takže to byl opravdu 
Mesiáš! 

A teď už se konečně dostávám k tomu, co se mnou tak otřáslo v Jeruzalémě, 
kam jsem se vydal oslavit Letnice, svátek díkčinění. Myslel jsem na Ježíše. 
Děkoval jsem Bohu za jeho život. A rozhodl jsem se, že už nebudu dělat věci 
tajně. A tak jsem se vypravil do domu, kde byli shromážděni Ježíšovi učedníci. 
Ale ještě než jsem dorazil do horního pokoje, najednou se strhl hukot z nebe, 
jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům. Bál jsem se. Nevěděl jsem, 
co se to děje. A tak jsem nakoukl takovým malým okýnkem do místnosti, kde 
byli shromážděni učedníci a viděl jsem zvláštní světlo. Nevím, jak vám to 
popsat. Vypadalo to jako by nad každým člověkem v té místnosti hořel plamen. 
Stál jsem tam jak opařený a sledoval to zvláštní dění. Viděl jsem učedníky, jak 
se radují. I já jsem cítil takové šimrání za krkem, takovou zvláštní sílu a radost. 
Jako by mi někdo dobil baterky. Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova o Duchu, 
který vane, kam chce, jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. 
Tak nějak jsem to prožil… Letošní Letnice. 

Když Bůh přichází, tak se dějí věci, to se jeden nestačí divit. Ježíšovi učedníci 
najednou začali mluvit jinými jazyky. Ne že by drmolili něco nesrozumitelného, 
ale právě že mluvili srozumitelně, různými jazyky různých národů. 

V Jeruzalémě byli o svátcích zbožní židé ze všech národů na světě, a když se 
ozval ten zvuk, začali se lidé z ulice hrnout dovnitř a žasli, protože každý z nich 
slyšel učedníky mluvit svou vlastní řečí. „Jak je to možné, že obyčejní rybáři 
a řemeslníci z Galileje mluví tolika jazyky?“ ptali se lidé. A vysvětlovali si to 
různě. Jedni volali: „Zázrak!“ Jiní volali: „Jsou opilí!“ Jedni uvěřili a druzí si 
nevěděli rady, a tak rychle začali učedníky pomlouvat a zesměšňovat. 

A já jsem si říkal: Jojo, to ten Duch, co vane, kam chce, boří všechny zdi 
a bariéry mezi lidmi. 

To ten Duch dává učedníkům odvahu a sílu otevřít okna a dveře a mluvit 
o velikých skutcích Božích. Připadal jsem si jak ve snu. A najednou mě z toho 
snu vytrhlo Petrovo plamenné kázání. Nevěřil jsem svým očím a uším. Učedník 
Petr, který se po Ježíšově ukřižování sklesle ploužil ulicemi Jeruzaléma, tu teď 
stojí s hlavou vztyčenou a hlasem jistým a radostným volá: „Muži judští 
a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, tito lidé nejsou opilí. To, co se tu děje a co 
vidíte, to bylo už dávno napsáno u proroků. Hospodin slíbil, že sešle svého 
Ducha, a už je to tady! Muži izraelští, slyšte tato slova: toho Ježíše, kterého vy 
jste ukřižovali, Bůh vzkřísil a učinil ho Pánem a Mesiášem.“ 

Byla to tvrdá slova, velká obvinění, ale říkám si, že aspoň budou mít lidi o čem 
přemýšlet. 



I já o tom všem hodně přemýšlím. O Bohu, o Ježíši i o Duchu svatém. A čím dál 
víc toužím být v jejich jménu pokřtěn. Jojo, Duch vane, kam chce… 

Duch svatý je veliký dar od Boha. Je základem naší víry. Věříme v Boha Otce, 
v Syna a v Ducha svatého, tak to vyznáváme v Krédu, tak to zpíváme v písních, 
tak to říkáme při křtu. Duch svatý je síla od Boha. Není vidět, ale vidíme, co 
působí. (Jako ilustraci můžete přinést krabici zabalenou jako dárek a v ní bibli, 

zpěvník, košíček na sbírku nebo letáky Diakonie.) 

Co Duch svatý působí? Co byste o něm řekli? (učedníci byli zavření v pokoji, ve 
strachu, v obavách, Duch svatý je nadzvedl ze židlí, takže šli ven a zvěstovali 
dobrou zprávu o Ježíši, měli radost, už se nebáli, lidé jim rozuměli, nedívali se 
do minulosti, ale žili tady a teď atd.) 

Na závěr můžete použít prosbu o Ducha svatého z vyprávění pro předškolní věk. 
Děti si mohou vybarvit obrázek: 

 

 

 

 

 



BIBLICKÉ ČTENÍ 

Textem dnešní neděle je Ježíšova modlitba za učedníky z Janova evangelia, 
17. kapitola verše 1-3 a 13-26 

1 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav 
svého Syna, aby Syn oslavil tebe, 2 stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc 
nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. 
 3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíš Krista.  
13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé 
radosti. 14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou 
ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys 
je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 17 Posvěť je 
pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je 
poslal do světa. 19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 
 20 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, 
aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 
 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 
 23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby 
poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 
 24 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať 
hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením 
světa. 
 25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, 
že jsi mě poslal. 26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich 
byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." 
 

KÁZÁNÍ 

Modlí se za vás někdo? Zažili jste to někdy, že se za vás někdo modlil? Já jsem 
to zažila, dokonce viděla na vlastní oči. Odmalička jsem bydlela na statku i se 
svou babičkou, bydlela přes dvůr. Občas jsem k ní večer běžela a párkrát jsem se 
koukala oknem a viděla ji, jak se modlí, nechtěla jsem ji rušit, tak jsem 
poslouchala její modlitbu – „za Daníka, za Pavlíka, za Drahomírku.“ Ještě dnes, 
dávno po smrti své babičky, ta slova slyším.                                                       
Další silnou zkušeností byly moje výlety do trapistického kláštera ve Francii, 
kam jsem jezdila se svou kamarádkou načerpat duchovní posilu, bratr Jeremiáš 
se za nás modlil. V nedávné době se během nějakého rozhovoru zmínil náš 
senior Jakub Keller, že ráno vstane a pak se hodinu modlí za své kolegy 
v seniorátě, takže i za mě, za náš sbor. A v neposlední řadě to slýchávám často 
od starších členů našeho sboru, kteří se jen stěží dostávají do kostela nebo už 
zůstávají jen ve svých domovech, říkají mi: „nemůžeme přijít, ale my se za vás 
modlíme, sestro farářko, za celý sbor.“ Když se za nás někdo modlí, nese nás to 
životem, tak trochu nadnáší, řekla bych, dává nám to křídla nebo stabilitu, 
zkrátka je v tom síla. Díky všem, kdo se za mě, za nás, za náš sbor, za naší 
církev, za náš svět, za naše nemocné modlíte.  



Modlíte se vy za někoho? Co přitom prožíváte? Je v tom pokoj, odevzdání, 

blízkost? Je to v tom naděje, radost, víra? Nebo je to spíše o smutku, o 

beznaději, o lítosti? Možná se v našich modlitbách za druhé mísí všechno 
dohromady. Ale věřím, že naše modlitby jsou posilou pro ty, za koho se 
modlíme a i pro nás je to způsob, jak lépe snášet v mnoha těžkých situacích svou 
bezmoc. Ještě něco můžu, ještě se mohu modlit. Zkrátka je v tom síla. 

Ježíš se modlil za své učedníky. Ve chvíli, kdy s nimi naposledy povečeřel a 
čekala ho smrt, myslí na své nejbližší. Nemodlí se za sebe, za své vysvobození, 
ale modlí se za své učedníky, modlí se za nás, za ty, kteří skrze slovo učedníků 
v něho uvěří, a to jsme my všichni. Zkrátka je v tom síla. 

Ježíšova modlitba je velmi krásná, velmi hluboká. Je potřeba jí číst soustředěně, 
možná několikrát, protože Janův jazyk je filozofický a poetický. Není 
jednoduché všemu hned porozumět, a možná to není ani potřeba.  

Bylo po večeři, Jidáš už odešel do noci, Ježíš se s učedníky rozloučil, předal jim 
vše podstatné pro dobu, kdy s nimi nebude a nyní pozvedl oči k nebi a začal se 
modlit ke svému Otci. Modlil se před učedníky, aby ho slyšeli. Modlil se jako 
ten, kdo je na cestě k Otci, kdo už není ve světě a zároveň ještě z tohoto světa se 
přimlouvá za své učedníky. Je v tom zvláštní napětí a tohle napětí se vlastně 
objevuje v celém Janově evangeliu: „děti, nemilujte tento svět“ a zároveň „Bůh 

tak miloval tento svět, že dal svého Syna, ne aby svět odsoudil, ale aby ho 

spasil.“ A toto napětí se objevuje i v Ježíšově modlitbě. Ježíš říká, že učedníci 
nejsou ze světa, ale zároveň je Ježíš do světa posílá a nechce, aby je Otec vzal ze 
světa. Učedníci mají ve světě zobrazovat Ježíše, jeho lásku, jednotu Otce a Syna, 
mají posvěcovat tento svět. Ježíš si přeje, aby tento svět uvěřil, aby našel zase 
vztah ke svému Tvůrci a Dárci. Ježíš si přeje, abychom my byli světlem světa, 
jeho kvasem, abychom byli užiteční a nenahraditelní jako sůl. Ježíš si přeje, aby 
díky našemu svědectví svět uvěřil.  

A o jakém světě to vlastně Jan mluví? Jedná se o „jistý způsob bytí světa“, jak 
říká prof. Tomáš Halík. „Je to svět, odtržený od svého základu, odcizený svět.“ 
Před takovým světem nás Ježíš zachránil, protože nám ukázal cestu k Bohu, ke 
svému Otci, k dárci Života, kterému odpovídáme a ke kterému se vztahujeme. 
Ježíš nás z takového světa bez Boha povolal. Ale zároveň nás do tohoto světa 
posílá, abychom svědčili o pravdě a o lásce. A to není zrovna lehký úkol. Ježíš 
sám říká: „Otče, dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž 

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale 

abys je zachoval od zlého.“ Kristus prosí za nás, své učednice a učedníky, 
abychom byli ve světě uchráněni od zlého. Neznamená to, že se nám vyhnou 
všechny problémy, trápení a složitosti života obloukem, ale Syn prosí svého 
Otce, aby do našeho nitra, do naší duše neproniklo zlo, aby nás zlo neopanovalo. 
A jako takový ochranný štít nebo dezinfekce má působit pravda. Ježíš prosí, aby 
nás Bůh posvětil svou pravdou. Boží slovo je pravda. Tím Božím slovem máme 
být posvěceni, pomazáni, protože právě Boží slovo má moc nás ochránit před 
zlem a před Zlým. A tuto pravdu si nemáme rozhodně nechat pro sebe.  



Vždyť Ježíš pro tuto pravdu zemřel a svou smrtí nás posvětil, abychom vydali 
svědectví o pravdě. Prosí, abychom byli jedno, jako je Syn v jednotě se svým 
Otcem. Nejlépe budeme zobrazovat Boha svou jednotou, že se nebudeme jako 
křesťané mezi sebou hádat nebo mezi sebou válčit, tuhle éru, která je podle mě 
kořenem ateismu, snad už máme za sebou. Nejlepší vizitkou církve je jednota, 
která pramení v lásce. Právě společenství vyrůstající z Boží lásky je nejlepší 
vizitkou, je přesvědčivým obrazem Boha.  

TICHO a MODLITBA PO KÁZÁNÍ – Ježíš se modlil za své učedníky, za 
nás. I my se můžeme nyní v tichosti modlit.  

PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek  643  Když soumrak zháší světlo 

1. Když soumrak zháší světlo, noc se blíží, ruch všedních dnů se ve tmě 
rozplývá, čím dál tím víc jen k tobě, Pane, vzhlížím, mých jistot zrádných 
kvapem ubývá, čím dál tím víc jen k tobě, Pane, vzhlížím, mých jistot zrádných 
kvapem ubývá.  

2. Nebýt tvých ran, svět byl by jenom zdání, voňavý kouř, co s větrem uplývá,            
/: nebýt tvých ran a tvého zmrtvýchvstání, byl by náš den jen jízda bláznivá. :/ 

3. Měls, Pane, sílu nenechat se zalknout tím hořkým proudem zvyku, strachu, 
lží, /: záblesk tvé slávy prosvítil tmu matnou a dal nám příslib, výhled nadějný.:/ 

VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/643-
kdyz-soumrak-zhasi?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-
doprovody NEBO POSLECH: 
https://www.youtube.com/watch?v=_6HSrcTvMqU 

OHLÁŠKY   (Filip Jerie) 

Děkujeme všem, kdo dnešní bohoslužby připravovali, za vedení s. farářce 
Duškové, za hudební doprovod a službu Filipovi Jerie a za nedělku Lucce 
Korábkové. Jménem staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli, i vašim 
rodinám a celému našemu sboru.  

Příští neděli 31. května budou svatodušní svátky a od 9 hodin budeme slavit 
bohoslužby pro malé i velké a také s večeří Páně. Pár informací ke slavení 
večeře Páně  - víno se bude vysluhovat v malých kalíšcích a budeme dbát na 
hygienické předpisy. Kdo nebude chtít k večeři Páně přistupovat, zůstane sedět 
v lavici a bude zahrnut do jednoho kruhu symbolicky. Nebudeme si přát „Pokoj 
Tobě“ podáním ruky, ale pohledem do očí a budeme zažívat i navzdory všem 
stávajícím omezením společenství Kristova stolu. Srdečně Vás všechny k těmto 
slavnostním svatodušním bohoslužbám zveme. Na svatodušní neděli se 
tradičně koná celocírkevní sbírka na Diakonii ČCE.  

V pátek 12. června bude NOC KOSTELŮ, v našem kostele bude program od 
18 hodin, připomeneme si osobnost a dílo Jana Amose Komenského.  



Letos uběhne 350 let od jeho smrti. Připojujeme se k veřejnému čtení z jeho díla 
„Porada o nápravě věcí lidských.“ 

Náš seniorát organizuje kurz Theofil, je to kurz pro výpomocné kazatele a je 
určen pro každého, kdo by se rád stal výpomocným kazatelem ČCE. Můžete se 
na tento kurz přihlašovat, více informací najdete na nástěnce. 

Do konce května probíhá SBÍRKA DARŮ JERONYMOVY JEDNOTY. 
Náš sbor od Jeronymovy jednoty několikrát dostal finance, největší dar jsme 
dostali na opravu farního bytu a i letos žádáme od seniorátní Jeronymovy 
jednoty částku 22 tisíc na splacení dluhu, který vznikl v souvislosti s půjčkou na 
opravu farního bytu. Proto prosíme, pamatujte na tuto sbírku a své dary na 
Jeronýmovu Jednotu odevzdávejte ve farní kancelář, br. kurátorovi nebo 
pokladníkovi sboru nebo je posílejte prostřednictvím sborového účtu. Děkujeme.   

Minulou neděli se při bohoslužbách vybralo 620 Kč a dnešní sbírka je určena na 
činnost našeho sboru.  

Posezení u kávy a čaje se zatím nekoná. Prosíme, abyste se po ukončení 
bohoslužeb neshromažďovali vzadu v kostele a při vycházení farářka ani 
presbyter nebudou podávat ruce. Děkujeme za pochopení.  

OPRAVA BAŠTY stále pokračuje, v minulý týden byl ve znamení výkopů – 
podél kostela výkop pro elektřinu, vedle kostela v zadní části výkop pro jímku a 
přes farní zahradu vedl výkop pro přívod vody. Na výkopy se přišel podívat také 
archeolog Filip Velímský, našel pár zajímavých nálezů i základy staršího 
kostela. Vše je zdokumentováno, můžete sledovat na našich internetových 
stránkách nebo se po skončení bohoslužeb můžete podívat, jak stavba pokračuje, 
na vlastní oči  Děkujeme br. Homolkovi za dokumentaci! 

            

Výkop pro elektrické vedení.                       Výkop pro jímku. 



            

Přípojka vody přes farní zahradu.        Nová přípojka elektřiny ke kostelu. 

 

Odbouraná zeď s oknem. 

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA VAŠE DARY NA OBNOVU BAŠTY. 
TĚŠÍME SE, ŽE NA SLAVNOST DÍKČINĚNÍ V ŘÍJNU BUDEME UŽ MÍT 

KÁVU PO BOHOSLUŽBÁCH V NOVÉ BAŠTĚ ( 

 

 



PŘÍMLUVNÉ MODLITBY  

Pane Ježíši, ty ses modlil za své učedníky i za nás. Věříme, že se stále 
přimlouváš za tento svět, i my se přimlouváme za sebe navzájem i za svět. 
Prosíme za jednotu, za pravdu, za lásku a radost.  

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Díváme se kolem sebe a vidíme mnoho potřebných, prosíme za uzdravení 
nemocných, vyléčení zraněných, záchranu tonoucích, prosíme za obyvatele jižní 
Asie, především Indie a Bangladéše, kde se prohnal supercyklon  a mnoho lidí 
zůstalo bez domova. Prosíme za ty, kdo utrpěli ztráty svých blízkých při nehodě 
letadla v Pákistánu. Myslíme také na situaci v Afganistanu a Sýrii, na všechny 
země, kde řádí koronavirus s velkou intenzitou, i za ty země, které se pomalu 
vrací k normálu. Zůstávej s námi svou mocí i pomocí. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Prosíme za Tvoji církev i za jednotlivé církve, prosíme za jednotu mezi 
křesťany, prosíme za naše společenství, abychom zůstávali ve víře, v pravdě a 
v lásce a tak k sobě zvali kolemjdoucí, hledající.  

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Prosíme, uč nás modlit se, v modlitbě setrvávat, modlitbou nechat prostupovat 
svůj život a spoléhat na tvou pomoc. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Prosíme za nemocné členy sboru, za ty, kdo měli úraz, kdo už nemají sílu se 
dostat do našeho společenství a myslí na svůj sbor v modlitbách. Prosíme za 
členy našeho sboru v Domově důchodců v Čáslavi. Prosíme za Dobročinný 
spolek Marta, za fairtrade i za Diakonii v Čáslavi, ve Středních Čechách a v celé 
republice. Prosíme za všechny její zaměstnance, klienty, služby.  

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

V tichosti ti odevzdáváme naše prosby. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

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 EZD  672  Dej nám moudrost odvahu 

1. Dej nám moudrost, odvahu, pro dny obav pro dny strastí, s tebou jít i přes 
propasti, dej nám moudrost, odvahu.  
2. Dej nám moudrost, odvahu pro pravdu se všeho zříci, pamatovat na trpící, dej 
nám moudrost, odvahu.  
3. Dej nám moudrost, odvahu pro čas vezdejšího žití, ať v něm naše láska svítí, 
dej nám moudrost, odvahu.  
4. Dej nám moudrost, odvahu pro ty mnohé kroky malé, Pane, zůstaň s námi 
stále. Dej nám moudrost, odvahu. 
VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/672-dej-
nam-moudrost-odvahu?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

POSLÁNÍ 

Jako slova inspirace na příští týden, poslechněme slova apoštola Pavla z listu 

Římanům:  
„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého 
vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh 
ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky 
Kristovy?“ (Římanům 8,31 – 35a) 

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 pokojem.“ Amen. 

PÍSEŇ EZ 355 Kristus má v rukou celý svět         John W. Hatton 

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!            Miroslav Rozbořil 

VARHANNÍ DOPROVOD: https://soundcloud.com/user-41012488/366-
kristus-ma-v-ruce-cely-svet?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-
doprovody 

NEBO POSLECH: http://vychodomoravsky-
seniorat.evangnet.cz/old/audio/kristus-m%C3%A1-v-rukou-cel%C3%BD-
sv%C4%9Bt-ez-355 


