
 

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY NEDĚLE  26. dubna 2020 Čáslav 

POZDRAVENÍ 

Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno a přeji vám 
všem požehnané prožití dnešních domácích bohoslužeb. Dnes je druhá neděle 
po Velikonocích a už sedmá neděle v nouzovém stavu a vypadá to, že už se brzy 
budeme zase moci scházet k bohoslužbám společně v našem krásném kostele. 
Na to i na vás všechny se moc těším! 
 

Poslechněme dnes ve světle vzkříšení nově žalmistovo volání: „Hospodin je 
světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, 
z koho bych měl strach?“ (Žalm 27,1) 

 

PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek EZD   660 Buď Bohu všechna chvála 
Adam Michna z Otradovic 1653 

1. Buď Bohu všechna chvá la, čest a po žehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o 
zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, 
když vyšel z něj náš Pán. 

2. A od té chvíle život ten už nepřestává. I ve tmách vzchází každý den Otcova 
sláva. Hle, vzkvétá znovu planý fík a vždycky nový učedník se k církvi přidává, 
když Krista vyznává. 

3. Království Boží víc a víc k nám všem se blíží. když on vstal z mrtvých, pak 
už nic nám neublíží. Jen jemu důvěru dejme a v jeho slibech doufejme, vždyť 
slabost naši zná moc jeho vítězná.                                            (Luděk Rejchrt) 

https://soundcloud.com/user-41012488/660-bud-bohu-vsechna-
slava?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 
MODLITBA 
V Duchu a v pravdě se modleme 
Pane Bože, zveš nás do své blízkosti, vysvobozuješ nás z našich otroctví, 
dokonce i z otroctví smrti. Tvůj Syn Ježíš, nás z moci pekla a smrti vyrval, dává 
nám do srdce pokoj a podpírá nás slovy „Neboj se.“ 
Rádi bychom mu věřili a nebáli se, ale někdy je to těžké, když venku obchází 
virus a uvnitř nás obavy a panika. Napadají nás různé myšlenky. Pro někoho je 
karanténa dobou požehnání, že může být se svými blízkými, nemusí být ve 
stresu. Pro jiného je to čas úzkosti, napjatých situací, hádek, vyčerpání. Každý 
z nás prožívá období krize a nouze jinak a věříme, že ty každému z nás rozumíš 
a máš pro nás své slovo. Prosíme o Ducha svatého, aby posílil naší víru a spojil 
nás všechny navzdory zavřeným dveřím. Amen. 
 



 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ  z knihy proroka Jonáše, 2. kapitola 
1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila.  
Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 
 2 I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: 
 3 "V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl.  
Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. 
 4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud,  
všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. 
 5 A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.  
Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! 
 6 Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. 
 7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. 
Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! 
 8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal;  
má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. 
 9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. 
 10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním.  
U Hospodina je spása!" 
 11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. 
 
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!  
 

Varhanní doprovod:  https://soundcloud.com/user-41012488/346-bud-tobe-
slava?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

Poslech: https://soundcloud.com/user-41012488/bud-tobe-slava-jenz-jsi-
z?in=user-41012488/sets/cd-nekdo-me-vede-za-ruku 

 

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. 

 

 

 



SLOVO DĚTEM převzato z Katechetické přípravky katecheze.evangnet.cz 

Milé děti, minulou neděli jsem trochu popletla naší nedělku, povídali jsme si o 
tom, jak Ježíš sestoupil do pekel, ale zapomněli jsme na to, že před tím „umřel a 
byl pohřben“. To se moc omlouvám a tak se ještě posuneme v čase. 

Byli jste už někdy, děti, na pohřbu? Je to smutné, když někdo umře. Když je ale 
pohřeb v kostele, tak při něm slyšíme i čtení z Bible, kázání, modlíme se. A i 
když jsme smutní, tak v tom můžeme vnímat a často opravdu vnímáme naději. 
Dnešní příběh nedělky je smutný a nadějný zároveň. Je to část Kréda: Umřel a 
byl pohřben. Ježíš umřel, skončil jeho život, ale pak stalo něco dalšího. 
Vzkříšením přišla naděje. Něco skončilo, aby něco nového mohlo začít. To je 
naděje. 

PRO PŘEDŠKOLNÍ A MLADŠÍ DĚTI 

Píseň Do země se skrývá (EZD 662) — zazpívat první sloku. 

V písničce se zpívá o zrnku, semínku. Každá rostlina je na začátku semínko. 

V semínku, i když je tak malé, je už všechno uloženo — jaké budou listy, květy, 
kořínky, jestli to bude rostlina vysoká nebo malá a jaké bude mít plody. 
(Komentář k tomu, co vyroste ze semínka, které právě máte, doporučuji použít 

řeřichu, rychle roste a dá se sníst.) 

Co se musí stát, aby ze semínka něco vyrostlo? Důraz na to, co se děje se 

semínkem. 

Následující činnost může dělat učitel sám nebo každé dítě dostane květináč, 
záleží na tom, jak jsou děti šikovné a kolik máte času. 

Nejdřív musí semínka přijít do země. 

Mám tady květináč, do něho musím dát zem (naplňte květináč). 

Pak do něj položím semínka (zasejte). 

A přikryju je zase zemí. (Tenká vrstva přes semínka.) 

Nepřipadá vám, že jsme ta semínka pohřbili? (Zkušenost — na tuto otázku děti 

odpověděly — ano, úplně mi to tak připadalo.) 

Dnes vám mám vyprávět právě o pohřbu, o tom, že Pán Ježíš umřel a byl 
pohřben. Umřel na kříži. Pak přišli dva muži, jmenovali se Josef z Arimatie 
a Nikodém. Mrtvé tělo Pána Ježíše odnesli ke hrobu a uložili ho tam. To 
znamená, že ho pohřbili. Hrob ale nevypadal jako hroby na našich hřbitovech, 
byla to spíš jeskyně vytesaná ve skále, vchod do ní se zakryl velikým kamenem 
místo dveří. Udělali to, protože se to tak vždycky dělá, když někdo umře. Byli 
velmi smutní, protože to vždycky lidé jsou, když jim umře někdo, koho měli 
rádi. 



Podívejte se na ta zasetá semínka. Proč jsme je vlastně zaseli, jakoby pohřbili? 
Abychom z nich měli nějaký užitek. (V případě řeřichy: Až řeřicha vyroste, 
dáme si ji na chleba s máslem a to je veliká dobrota.) 

Víte, že s Pánem Ježíšem je to podobné v tom, že taky umřel, abychom z toho 
měli užitek? Ten užitek je poznat, že Pán Ježíš ví, jaké to je umřít. Ani když 
někdo umře, není sám, Ježíš tam za ním může a ví, jak na to, protože on přece 
taky umřel. Ježíš je totiž silnější než smrt. To je ten užitek, který Ježíš pro nás 
získal. 

Říkali jsme si o semínku, že je malé a přece je v něm schovaná celá rostlina. 
Jedno semínko stačí na celou kytku nebo dokonce strom. Pán Ježíš byl sice větší 
než semínko, ale byl jen jeden. A přitom ten užitek získal pro úplně všechny lidi. 
A co jich je! Já vlastně moc nerozumím tomu, proč to tak bylo a jak je to možné, 
že jeden Pán Ježíš zachránil všechny ty lidi, co kdy žili. Když tomu úplně 
nerozumím, pomůže mi, když si to představuji na věcech, které znám. Proto si to 
představujeme dnes na těch semínkách. 

Jenomže je v tom i rozdíl. Myslím, že semínkům to vůbec nevadí, když je dáme 
do země. Naopak, možná jsou ráda. Ale pro Ježíše bylo velmi těžké, umřít a být 
pohřben, ale udělal to. Věděl, že my všichni z toho budeme mít užitek, proto to 
udělal. 

No ale pořád říkám, že Ježíš umřel, znamená to, že je mrtvý? Jak je vlastně dál 
ta písnička, co jsme na začátku zpívali? Zpívá se tam „přijde třetí den a tmu 
vystřídá jas, láska jako tráva zelená se zas“. No ano, ta semínka, která jsme 
jakoby pohřbili, začnou růst a nad zemí se objeví zelené lístky! Budou živá! 
A Pán Ježíš byl třetí den vzkříšen, je živý (propojit s tím, co před chvílí děti 

řekly), to slavíme právě dnes, na velikonoční neděli. 

Zazpíváme si tu písničku celou. (Pro malé děti je možná příliš složitá, ale 

mohou se připojit na závěr slok — opakují se.) 

Můžete dokončit květináč — pod něj dát misku, zalít, umístit na světlo, případně 
říct dětem, jak se o to mají starat, pokud si květináč berou domů, případně 
květináč přizdobit nalepením obrázku, stuhou atp. 

Biblický text k zapamatování 

Jsem jist, že ani smrt ani život… ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás 

odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38) 

Modlitba 

Pane Ježíši, s některými věcmi si nevíme rady. A to asi nejsou zase tolik složité 
a možná na to časem přijdeme. Ale proč musí lidé umírat, s tím si neví rady 
nikdo. Spoléháme na tebe, že nás nenecháš samotné ani tehdy. Taky myslíme na 
ty, kteří nám umřeli, a doufáme, že jsou u tebe. Že o nich víš. Že je máš. 
Děkujeme ti za to, že i v tom na tebe můžeme spoléhat. Amen. 



K rozhovoru s dětmi o smrti: 

Brown, L. K. / Brown, M.: Když Dinosaurům někdo umře : malá knížka o 
velkých starostech pro malé i velké. Praha: Cesta domů, 2010. 

Gaarder, Jostein: Jako v zrcadle, jen v hádance. Praha: Albatros, 1999. 

Ponsard, Christine: Jak mluvit s dětmi o smrti? Dostupné online. 

Vychodilová, Eva: Smrt není tabu. Mluvte o ní i s dětmi. Dostupné online (zvl. 
celkem dobrý přehled literatury). 

 

BIBLICKÉ ČTENÍ  

Společně čtěme evangelium dnešní neděle podle Jana  
(Janovo evangelium 20.  kapitola verše 19 - 23) 
 
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před 
Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a 
řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, 
když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak 
já posílám vás.“ Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha 
svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“ 
 
ZAMYŠLENÍ 

První den po sobotě se toho hodně událo. Tento den se rozběhl ještě za tmy a 
běžel až do večera. Za ranního šera šla Marie Magdalská k Ježíšovu hrobu a 
zjistila, že kámen je od hrobu odvalen, ani se nepodívala dovnitř a běžela 
k Šimonovi Petrovi a k milovanému učedníkovi, aby jim o tom řekla. Oni běželi 
k hrobu, předbíhali se, a když viděli prázdný hrob, jeden uvěřil a s druhým to ani 
nehlo. A pak Marie plakala u hrobu, naklonila se v pláči a uviděla anděly 
v bílém a nakonec potkala Ježíše, kterého si spletla se zahradníkem. Jak jsem 
říkala, tento první den po sobotě přetékal událostmi, tolik se toho stalo, tolik 
pohybu, tolik zážitků. A to není všechno. Když Marie poznala Ježíše, zase 
utíkala za učedníky a vyprávěla jim o tom zvláštním setkání. Byla toho plná, 
srdce jí ještě prudce bušilo a mysl jela na plné obrátky. Jak je to všechno 
možné? Co jsem to vlastně prožila? Co se to děje?  

Téhož dne… dobře známe takové dny plné událostí, někdy se toho za jeden den 
semele opravdu hodně, věci milé i nemilé, úspěchy, hezká setkání, ale také 
bolest, špatné zprávy, hádky, nepochopení. Někdy jsme plní nadšení a máme 
dobrou náladu a narazíme na někoho, kdo řeší úplně jiné věci a nechápe naše 
rozpoložení, někteří lidé jsou mistři v umění zkazit nám náladu.  

 



I Marie Magdalská to zažila. Dostala od Vzkříšeného Mistra úkol, aby se 
podělila o svůj zážitek s učedníky, aby jim vyřídila dobrou zprávu, evangelium o 
vzkříšení. Ale narazila. Narazila na zavřené dveře, na malou víru, na beznaděj, 
na jejich omezenost, smutek a zborcené naděje. Co s tím? Jak se s tím vyrovnat? 
Jak předat zprávu o radosti lidem, kteří truchlí, nemají náladu, mají naloženo 
příliš? Jak předat radost a zůstat zároveň s lidmi v jejich trápení, autenticky a 
lidsky? Někdy je to těžké. Někdy je to pro nás nemožné. Některé dveře jsou 
zavřené hermeticky a nemáme prostě šanci.  

Téhož dne večer, když padla tma, do duše se vkrádaly stíny a pochybnosti, 
učedníci seděli za zavřenými dveřmi. Neshromáždilo je tam opatření vlády ani 
karanténa, shromáždil je tam strach, obyčejný strach. Bylo to zvláštní 
společenství, takové ovce bez pastýře, parta opuštěných. Jejich Mistr zemřel na 
kříži a zdá se, že na tom kříži spolu s Ježíšem umřela i jejich víra a naděje. 
Strach je shromáždil, báli se spolu. Možná to je vlastně dobrý nápad bát se 
spolu, sdílet svojí tíseň, své obavy. My jsme také zavření doma, ale bojíme se o 
samotě nebo jen se svými nejbližšími, možná své obavy sdílíme po telefonu 
nebo na sociálních sítích, možná se také někde shromažďujeme ze strachu, je to 
asi přirozené.  

Do toho podivného shromáždění strachu, najednou vstupuje Ježíš. Přijde 
nečekán, nepozván, vstoupí i přes petlici a hradbu strachu. Postaví se uprostřed 
nich. Tento obraz mám snad v bibli nejraději, Ježíš uprostřed nás, uprostřed 
našeho kruhu. Kolikrát se mi ten obraz vybaví při večeři Páně. Ježíš přišel, 
postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám“. Ukazuje učedníkům svůj bok a 
své ruce, své rány, které skutečně na svém těle zažil a zakusil. Ale Bůh jeho 
rány zacelil a vzkřísil ho k životu. Ježíš přes opuštění, peklo a smrt vystoupal 
k životu. A v tu chvíli dochází ke změně, nálada za zavřenými dveřmi se mění, 
protože ten, který zemřel, žije a vstupuje do naší bezradnosti, do našeho smutku 
a pochybností, vstupuje a říká „Pokoj vám“. A není to nějaká zdvořilostní fráze, 
Ježíš nám přináší opravdový pokoj, protože ho pro nás pronesl smrtí až do světla 
vzkříšení, teď z něho vyzařuje a dává nám ho na cestu následování.  

A tak to snad zažíváte i vy ve svých životech, že ve chvílích strachu a 
uzavřenosti, najednou povolí dveře, rozevře se semknutí, rozpohybuje se 
ustrnutí a do žil se vlévá Ježíšův pokoj, který umí zase nakopnout k životu 
v radosti. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána, okovy strachu spadly. 

Ježíš jim znovu popřál Pokoj, ale už to zní jinak, protože dodává „Jako mne 

poslal Otec, tak já posílám vás.“ Když už se tolik nebojíte, když už strach není 
vašim hlavním popohánědlem a pánem, ale poznali jste, že já jsem s vámi stále a 
máte z toho radost, tak můžete opustit tuto zatuchlou místnost, můžete otevřít 
dveře dokořán a jít se o ten pokoj podělit, vnášet ho tam, kde zoufale chybí.  

A není to jednoduchý úkol – vnášet pokoj tam, kde vládne nepokoj, panika, 
fanatismus, nesnášenlivost a předsudky. Působit pokoj není něco pasivního, je to 
aktivní tvůrčí proces, angličtina má pro to geniální výraz „peacemakers“ – 
tvořiči pokoje. K tomu učedníkům i nám dává Ježíš zvláštní sílu. 

 



Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“  

Ježíš nám vdechuje Ducha života a posílá nás ven, abychom nesli pokoj tam, 
kde pokoj není, abychom zvěstovali odpuštění tam, kde jsou lidé ztrápení vinou. 

“Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny”. To jsou důsledky toho, když 
mezi námi působí Duch svatý.  Kdo čte ten příběh dál, zarazí ho možná to, co 
následuje: “a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.”  

Je dobré, když se umíme nad Biblí zarazit. Tento verš se totiž někdy vykládá 
nesprávně. Jako by obsahoval výzvu, že máme rozhodovat o tom, komu odpustit 
a komu ne. Ale to bychom se zpronevěřili modlitbě Páně. Tam přece prosíme: 
“Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.” Verši o 
odpouštění tedy rozumějme takto: Pokud někomu hříchy odpustíte, jsou mu 
odpuštěny. To je náš úkol. To druhé je varováním, které jen podtrhuje naši 
odpovědnost za to, aby se odpouštění skutečně dělo:  Komu jste neodpustili, 
tomu zůstáváte odpuštění dlužni. S touto otázkou procházejme nadcházejícím 
týdnem „Komu zůstáváme dlužni odpuštění?“ a ať je Pán uprostřed nás.  

MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

Pane Ježíši Kriste, je to zvláštní, ale tvůj bok a tvé ruce nám působí radost, teď 
nám to všechno dochází, nebylo to žádné fingované divadlo, ale ty jsi opravdu 
pro nás trpěl, pro nás hříšné zemřel a to je skutečný zásek do našeho života, 
nezůstal jsi v hrobě, ale stojíš teď jako i tehdy uprostřed nás a říkáš: Pokoj vám. 
Děkujeme ti, že jsi pro nás ten pokoj vykutal a dej, ať ho šíříme dál. Amen.  

PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek  701  Pokoj vám 

1. „Pokoj vám!“ Ten pozdrav zazněl / tehdy, když vstal z mrtvých Pán. /:Tak 
oslovil učedníky, jimiž byl už oplakán.:/ 
2. „Pokoj vám!“ - ten starý pozdrav / určený je také nám. /:Nebojme se, on je s 
námi. / Ten kdo věří, není sám:/ 
3. „Pokoj vám!“ Kdo doufá v Krista, / může nyní jistý být: /:Kristus smazal naše 
hříchy, / vyvolil nás za svůj lid.:/ 
4. „Pokoj vám“ Ten plný pokoj, který marně hledá svět, /:na Bohu a jeho lásce / 
vždycky bude záviset.:/ 

 

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY  (připravila Linda Homolková) 

Náš milý Bože,   
dnes se k Tobě obracíme s prosbou, abys nás neustále vedl na cestě 
k láskyplnému smýšlení, nauč nás nemyslet jen na sebe a vlastní blahobyt,              
nauč nás přinášet Tvůj pokoj tam, kde je ho nedostatek, buď naším učitelem               
a dodávej nám sílu a chuť, abychom mohli být nezištně nablízku těm, kteří to 
potřebují a to nejen v této době. 

 

 



V této modlitbě se chceme přimlouvat za všechny, kteří nejen v těchto dnech 
pomáhají potřebným, nemocným, nemohoucím, ať už jsou to lékaři, zdravotní 
sestry, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci a další, dodávej jim sílu, 
ochraňuj je a naplň je svým pokojem.  

Také se přimlouváme za všechny, kteří jsou nemocní, slabí, opuštění nebo se 
trápí, i jim dávej svůj pokoj a Boží lásku, která léčí a uzdravuje tělo i mysl. 
Ukaž se jim a dávej jim víru. 

Přimlouváme se za naši zemi i za všechny ostatní země světa, kde panuje neklid, 
nervozita a strach, ať už z důvodu koronaviru, válek, nepokojů, nemocí, 
hladomoru či jiných, modlíme se za jejich vlády, dávej jim moudrost činit 
správná rozhodnutí, a nám všem dávej trpělivost, ať se umíme zastavit, nehonit 
se za zbytečnostmi, ale ať umíme tiše přemýšlet a v pokoře se k Tobě obracet 
nejen s prosbami, ale i s vděčností.  

Náš milý Otče, modlíme se k Tobě s vděčným srdcem, s díky za to, že jsi s námi 
každý nový den, že se na Tebe můžeme obracet i v těchto nelehkých dnech. 
Děkujeme Ti, že nám dodáváš sílu zvládat jakékoliv překážky, nemoci i trápení 
a že se na Tebe můžeme vždy spolehnout, protože Ty jsi tu s námi a nikdy nás 
neopouštíš. Tvá slova pokoje nám dodávají pocit bezpečí, a za to Ti moc 
děkujeme. 

Obracíme se k tobě slovy modlitby našeho živého Pána: 

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   Evangelický zpěvník  Dodatek 662 Do země se skrývá 

1. Do země se skrývá zrnko pohřbené, klíček zdvíhá vzhůru, hledá světlo dne. 
Láska, když se zdá, že chřadla dlouhý čas, náhle jako tráva zelená se zas. 
 
2. Boží zrnko v srdcích dusí bodláčí, do kamení vsáté vzklíčit nestačí. Přijde 
třetí den a tmu vystřídá jas, láska jako tráva zelená se zas. 
 
3. Světu láska Boží byla na obtíž. Před hrob valí kámen - málo jim byl kříž. 
Chvíli smutek vládne, když však přijde čas, láska jako tráva zelená se zas. 
 

https://soundcloud.com/user-41012488/662-do-zeme-se-skryva?in=user-
41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 

 

 

 

 



 

POSLÁNÍ 

Poslání, dnešní slovo na cestu do dalšího týdne, nám zní z Janova evangelia                 

ze 14. kapitoly: 

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí… Nenechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě 
malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také 
vy budete živi… Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává 
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“  

POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám požehnání: 

Těžko říct, jaké dny nás čekají:                                                                                        
ale ať vám v nich určitě neschází Kristova milost,                                                           
vždyť bez ní by náš život stál pevně leda jako dům na písku.                                        
Těžko říct, čeho se kdy lekneme a co nás rozesmutní:                                                             
ať vás při tom vždycky podrží Boží láska,                                                                            
díky které nejsme sami ani ve smutku a trápeních.                                                           
Těžko říct, jaké úkoly nás kde čekají, kdo nás potřebuje a co je třeba udělat:                    
ať vás vždycky vede přítomnost Ducha svatého,                                                                 
abyste neklesali pod tíhou zbytečných úkolů ani neúnosných břemen,                            
ale abyste poznali a našli, co je dobré, Bohu milé, dokonalé                                                       
a obnovili tím svou mysl. Amen.  

 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník EZD   333A   Bůh náš všemohoucí  

 
1. Bůh náš všemohoucí vstal z mrtvých, žádoucí, chvalme Boha s veselím, toť 
nám všem Písmo velí. Pane, smiluj se! 
2. Jezu Kriste, vstal jsi, nám tím příklad dal jsi, že nám z mrtvých vstáti, s 
Bohem přebývati. Pane, smiluj se! 
3. Ó Králi nebeský, uslyš svůj lid zemský, zbaviž nás všeho zlého i ďábla 
přezlostného. Pane, smiluj se! 
4. Uslyš naše hlasy, dej pokojné časy, Jezu Kriste, Králi, ať tě tvůj lid chválí. 
Pane, smiluj se! 
 
 

https://soundcloud.com/user-41012488/333a-buh-nas-vsemohouci?in=user-
41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 
 

 

 



OHLÁŠKY 

Bohoslužby pro vás podle sborového programu tuto neděli připravila 
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a přímluvné modlitby Linda 
Homolková. Děkujeme! 

V pátek se sešli pátečníci (střední a starší generace) poprvé formou 
videohovoru a už se těšíme na osobní setkávání. 

Bohoslužby se v našem sboru v současné době nekonají. V kostele 
začneme opět společně slavit bohoslužby, až bude možné 
shromažďování 30 lidí, což bude s největší pravděpodobností 
v neděli 17. května. Do té doby budou k dispozici na webových 
stránkách našeho sboru domácí bohoslužby, kde najdete písně, 
modlitby, zamyšlení i nedělku pro děti. Včas se vše o prvních 
společných bohoslužbách dozvíte buď prostřednictvím emailu, nebo 
v ohláškách. 

Myslíme na vás všechny, a stále platí, že pokud potřebujete jakoukoliv 
pomoc, popovídat si po telefonu, půjčit knihu, bibli, zpěvníky nebo 
nakoupit, neváhejte se ozvat s. farářce na telefon 774 216 408.  

V těchto dnech probíhá úklid kostela a zahrady u kostela, 
děkujeme všem, kdo už nějakou část kostela nebo zahrady uklidili a 
stále je možnost se připojit, vše potřebné najdete na chodbě u 
Komenského síně – seznam činností, které je potřeba ještě udělat, 
prostor pro vzkazy i úklidové prostředky. DĚKUJEME!                       

INFORMACE KE SBOROVÝM A CELOCÍRKEVNÍM 
SBÍRKÁM 

Předně chci jménem staršovstva všem velmi poděkovat, že i v této 
nelehké a nejisté době pamatujete na svůj sbor, na jeho potřeby a 
náklady a výdaje a investice. Také si velmi vážíme toho, že Vaše 
finanční podpora rekonstrukce bašty stále trvá, doufáme, že 
dostaneme také individuální dotaci od města Čáslav a že společnými 
silami se nám podaří uskutečnit celkovou obnovu bašty a hlavně že se 
v ní budeme potom s radostí setkávat. Na to se moc těším! 

POSTNÍ SBÍRKA DIAKONIE skončila a chceme poděkovat 
všem, kdo přispěli na libanonskou školku Tahaddi, která poskytuje 
bezpečné prostředí dětem syrských uprchlíků a z chudých 
libanonských rodin. Budeme Vás informovat, kolik se celkem 
vybralo, až budeme mít více informací. 

 



 

Také letos proběhne ve všech sborech několik společných sbírek. 
Pokud můžete a chcete přispět, pošlete prosím příspěvek na účet 
našeho sboru 0442090349/0800 a použijte uvedený variabilní symbol. 
Zde jsou nejbližší z nich: 

Na velikonoční neděli se tradičně konala sbírka HLAVNÍ DAR 
LÁSKY, letos na opravu kostela v Hranicích na Moravě. Děkujeme 
všem, kdo přispěli, společně jsme vybrali 1350 Kč, podle rozhodnutí 
staršovstva pošleme částku stejnou jako loni tj. 1560 Kč.  

Od Velikonoc až do konce května probíhá SBÍRKA DARŮ 
JERONÝMOVY JEDNOTY.                                                     
„Jeronymova jednota je organizace Českobratrské církve evangelické. 
Má za úkol shromažďovat finanční dary a poskytovat je potřebným 
sborům na havárie či rekonstrukce nemovitostí a jejich součástí. Tento 
tok peněz je buď formou půjčky, nebo daru. O části peněz rozhoduje 
seniorát a o části ústředí v Praze. I náš sbor vícekrát čerpal finance z 
tohoto zdroje. Poslední velikou částkou bylo více, jak jeden milion 
korun na rekonstrukci fary. Proto vám připomínáme, abyste 
nezapomněli na sbírku pro Jeronymovu jednotu, která právě probíhá. 
Když my jsme potřebovali, dostali jsme. Je mnoho sborů, které jsou v 
nouzi a toto je možnost, jak alespoň část daru nám poskytnutého 
oplatit.“   Eduard Wagner 

Prosíme, odevzdávejte své dary ve farní kancelář, pokladníkovi sboru 
nebo je posílejte prostřednictvím sborového účtu do konce května 
2020. Variabilní číslo je 100 a ještě raději uveďte ve zprávě pro 
příjemce své jméno a účel: Jeronýmova jednota. Děkujeme.                 
Zatím máme na sborovém účtu pro Jeronymovu Jednotu 3 200 Kč, 
v loňském roce jsme vybrali 9 000 Kč.  
Jeronýmova jednota je pomocné dílo naší církve a vytváří fond, ze 
kterého čerpají sbory na opravy budov (funguje to velmi dobře a náš 
sbor několikrát z Jeronýmovy jednoty čerpal). Tato sbírka trvá do 
konce května, variabilní symbol je 100. 

A chcete-li a můžete-li přispět našemu sboru (na místo sbírek,             
které teď budou několik týdnů chybět), využijte tentýž účet a 
variabilní symbol 1.  DĚKUJEME! 



 
František Rokos: Prázdný hrob 

 
Karolína Rokosová: Prázdný hrob 

 
Emílie Dušková: Zvěst o vzkříšení 


