
 

 
 
NOVÝ ROK SHROMÁŽDĚNÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ – Čáslav 3.1.2021 
 
POZDRAV  
Bratři a sestry, dnes slavíme první neděli občanského roku a já vás vítám v 
dnešním bohoslužebném shromáždění a zdravím vás: 
Milost vám a pokoj od toho, který je a který byl a který přichází! 
 
INTROIT 
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou 
velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 
 
PÍSEŇ 161 Tebe, Bože, chválíme 
1. Tebe, Bože, chválíme, Pane tvoji ctíme sílu. Před tebou se skláníme, 
tvému divíce se dílu. Tys od věků na věky, Bože mocný veliký.  
2. Andělů tě chválí sbor, serafů a cherubínů, každý v světě vzdává tvor 
slávu tobě, Hospodinu; ze všech světa zní to stran: Svatý, svatý, svatý Pán.  
3. Ctí tě, Otče, na zemi všichni velicí i malí, sbor tvůj s lidmi se všemi 
uctívá tě, vroucně chválí; čest a chválu přináší tvému Synu Ježíši.  
4. Pane mocný, Bože náš, ve svém skloň se slitování! Dle svých slibů, 
víme, dáš svoje nám všem požehnání. K tobě duše vzhlížejí, ty jsi naší 
nadějí. 
 
VSTUPNÍ MODLITBA  
Bože, 
ty jsi počátek i cíl našeho života, 
míváme na začátku nového roku, taková přání, 
tzv, předsevzetí, jakoby se všechno mohlo změnit v jediném okamžiku: 
opustit zlozvyky, odložit starý hněv a začít od začátku nově. 
Jenže víme, že si svou minulost neseme s sebou a že se i v tom novém roce 
budeme muset 
mořit se spoustou starých problémů. Ve jménu Ježíše tě prosíme: Dej nám 
sílu změnit to, co změnit můžeme, dej nám trpělivost klidně snášet to, co 
změnit nemůžeme, a dej nám moudrost, abychom jedno od druhého 
dokázali rozlišit. Amen. 
 
 
 
 



I. ČTENÍ  Genesis 1:1-13 
 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, 
nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 
3 Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo. 
4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 
5 Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den 
první. 
6 Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" 
7 Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a 
stalo se.8 Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. 
9 Bůh řekl: "Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se 
ukáže souš!" - a stalo se. 
10 Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh 
viděl, že je to dobré. 
11 Tehdy Bůh řekl: "Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé 
druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na 
zemi!" - a stalo se. 
12 Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy 
stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to 
dobré. 13 Byl večer a bylo ráno, den třetí.  
 
PÍSEŇ  697 Moc předivná 
1. Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn. Bůh je 
dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den.  
2. Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí 
obklopen i dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok.  
3. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil; ach, 
Pane, podej vyplašené duši svou spásu, již jsi pro ni připravil.  
4. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, 
my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.  
5. A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak 
prožitého dobře pamětlivi svůj život celý dáme službám tvým.  
6. Své tiché světlo, jež se jasné skvěje nech teple prozařovat naši noc. A 
dej, ať smíme spatřit obličeje Svých milých, které provází tvá moc.  
7. Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva 
naslouchal a za zdmi slyšel nést se výš a výše tvých věrných dětí vděčnou 
píseň chval. 
Textem této písně je původně báseň, kterou napsal ve vězení protestantský 

teolog Dietrich Bonhoeffer na konci roku 1944 (?), tedy nedlouho před svou 

popravou na zvláštní Hilterův rozkaz dne 9. dubna 1945. Bonhoeffer byl 

vězněn od roku 1943, poté, co byla odhalena jeho účast na přípravách 

atentátů na Hiltera. 

 



 
II. ČTENÍ (ZÁKLAD KÁZÁNÍ) Marek 4:21-32 
A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod 
postel, a ne na svícen?  
22 Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, 
leč aby vyšlo najevo. 
23 Kdo má uši k slyšení, slyš!“ 
24 Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, 
takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá.  
25 Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co 
má.“  
26 Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje 
semeno do země; 
27 ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. 
28 Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé 
obilí v klasu. 
29 A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“  
30 Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým 
podobenstvím je znázorníme?  
31 Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna 
semena na zemi; 
32 ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké 
větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ 
 
KÁZÁNÍ 
Milé sestry, milí bratří, 
jsme na počátku nového občanského roku. A tak i to naše společné 
přemýšlení bude tak trochu o počátcích. V prvním čtení jsme si připoměli, 
co bylo – nebo spíš Kdo byl na tom úplném počátku, kdo stvořil zemi, 
světlo a vůbec vše dobré... 
Oddíl, z Markova evangelia, který je východiskem dnešního kázání jsem si 
v hlavě tak nějak rozdělil na dvě části. První jsem si  pracovně nazval 
světelnou částí a tu druhou zahrádkářskou částí. 
Ty dvě části se tak šikovně doplňují, když jakoby vystihují dvě extrémní 
polohy do kterých se může náš život víry dostat. 
Přejděmě tedy nyní do světelné části: světlo je Kristus, slovo Boží, které 
přišlo na svět. Světlo se zapaluje proto, aby svítilo, dává se tedy na takové 
místo, aby osvětlilo co největší prostor. Neschová  vá se pod postel nebo 
pod kýbl...Jinak by ani nedávalo smysl takové světlo zapalovat. 
Stejně tak jsme my nedostali světlo Evangelia, abychom se s ním zavřeli v 
kostelích a modlitebnách.  
 



Evangelium má skrze nás osvětlovat, co největší kus našeho okolí. Naše 
světlo má být zdálky viditelné a patrné. K tomu se vztahuje i míra, kterou 
měříme ostatním...jestliže necháváme světlo Boží v nás a skrze nás jasně 
svítit jsme přejní ke svému okolí, přejeme i jemu zakusit život osvětlený-
prosvětlený Kristem a přejeme a dělíme se i o další věci, kterých se nám 
od Pána Boha dostalo...Tedy syslit si Krista pro sebe, schovávat se s ním v 
kostele nebo pod peřinou, nešířit dobro, kterého se nám dostalo...to není 
dobrá cesta. 
Když jsme tedy přišli na to, že máme svítit světu, že máme světu přinášet 
světlo – dostáváme se do nebezpečí, že upadneme do jiného extrému. Že 
tak nějak pozapomeneme, že my nejsme to světlo, že my nemáme za úkol 
spasit svět, že nemůžeme každého zachránit. Takový úkol nám nepřísluší a 
nemáme na něj a nemůžeme mít dostatek síly. Pokud ovšem této iluzi 
podlehneme, čeká nás pravděpodobněji jeden ze dvou důsledků: upadneme 
do pýchy, kdy přecenění naší vlastní důležitosti vede k povyšování na 
druhé. Tento první důsledek si myslím nám evangelíkům hrozí docela 
málo. Častější bude ten druhý. Rozčarování, deziluze. Touha zachraňovat, 
přinášet světu pokoj a spásu narazí na krutou realitu světa a my upadáme 
do smutku, apatie, v extrémní podobě i beznaději. 
No a jsme u té zahrádkářské části: 
Já jsem tedy nikdy nepěstoval hořčici, ale po dva roky jsem se mimo jiné 
pokoušel o pěstování tabáku. Nevím, jestli jste někdy viděli tabákové 
semeno, ale to je takový nic, okem je to sotva viditelné, musíte to brát 
pinzetou a i to jde mizerně a pak to zasejete, předpěstujete sazeničky, dáte 
na záhon a za chvíli vám z toho vyroste třeba dvou až dvouapůlmetrová 
obluda s takovýmahle listama… 
Neskutečný. Kolik terabitů informací se musí schovat do toho 
miniaturního nic...my se můžem jít se všema našima flashdiskama, SD 
diskama a já nevímčím zahrabat….Pokud tohle někomu nestačí jako důkaz 
Boží existence, tek nevím :))) 
Ale to jsem odbočil. My zahrádkáři zkrátka víme, že je potřeba dodržet 
určité postupy, abychom dosáhly úrody, ale pak už jde většina mimo 
nás...někdo kolem lítá jak blázen a kde nic tu nic. Někdo na to celkem 
kašle a má úrodu jak prase. Vždyť známe to rčení: Nejhloupější sedlák, 
největší brambory. My se zkrátka pokusíme vytvořit pro rostlinku ty 
nejlepší podmínky, ale dál už se vše děje samo… 
A tak to je i s Božím královstvím...je správné a legitimní snažit se vytvářet 
optimální podmínky pro jeho růst, ale nesmíme zapomenout, že to 
semínko stvořil Bůh a on se postará, aby vzešlo. Bůh je tím počátkem 
všeho dobrého, a čemu on dá vyrůst, to zkrátka vyroste. 
 
 
 



 
A tak nemusíme být smutní, když to vypadá, že se kolem nás nic nedaří, že 
se nás v kostele schází čím dál tím míň, že je svět čím dál tím horší místo k 
žití. Ona ta osetá půda se v určité chvíli taky nerozezná od úhoru, ale 
přesto to tam kypí životem, něco se tam chystá, něco tam klíčí...a až 
nadejde ten pravý čas tak to vyrazí vzhůru a dozajista přinese velikou 
úrodu. Amen. 
 
MODLITBA PO KÁZÁNÍ  
Pane, veď nás k tomu, abychom si nenechávali tvé Evangelium a další 
dobré věci pro sebe. Na druhé straně nás nenech zapomenout, že to není 
všechno na nás, ale jsi to ty sám, kdo nechává růst své království. Amen 
  
PÍSEŇ 694 V království Božím místa dost 1,2 
 
Ref. V království Božím místa dost, dál, kdo chce vejít, vzácný host. Místa je 
dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte 
díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.  
 
1. Reptající zákoníci netají svou zlost. Je jim k zlosti, že tu hostí divnou 
společnost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás 
dál. 
 
2. Slyšte jen, jak ven se nese jásot, zpěv a smích. Vprostřed otec raduje se z 
synů ztracených. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve 
nás dál. 
 
Ref. V království Božím místa dost, dál, kdo chce vejít, vzácný host. Místa je 
dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte 
díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEČEŘE PÁNĚ 
Vyznání vin 

Bratři a sestry jedním ze způsobů jak prožít již nyní dotek Božího 

království je večeře Páně, 

pokořme se tedy před svatým Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá 

provinění, na to co jsme zanedbali, na to že jsme nebyli blízko těm, kteří 

nás potřebovali. Toto všechno vyznejme slovy: Přiznávám svůj hřích. 

Předstupujeme před našeho Otce nadějí na odpuštění pro milost jeho Syna 

Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti 

a vzkříšení. Tuto svou víru potvrzujeme slovem: věřím. 

Víme, že Bůh v Kristu odpustil nám, chceme tak nyní odložit všechen svůj 

hněv i výčitky a odpustit těm, kdo ublížili nám. Ochotu odpustit vyjádřeme 

slovy: Odpouštím 

Slovo milosti 

Kdokoliv takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze 

utrpení a smrt Kristovu odpuštění hříchů Amen 

Pozdravení pokoje: Na znamení smíření a sjednocení v lásce, pozdravme 

se nyní navzájem pohledem do očí, pokývnutím nebo jen v duchu, slovy 

Pokoj tobě. 

Apoštolské vyznání:  

V jednotě církve Kristovy, ve společenství s křesťany všech generací a národů 

vyznejme svou víru slovy Apoštolského vyznání:  

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, 

Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z 

Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po 

pravici Boha Otce všemohoucího odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v 

Ducha svatého, svatou Církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, 

těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.. 



Epikléze 

Pane, pokorně tě prosíme, sešli svého svatého Ducha, aby posvětil nás i 

tyto dary chleba a vína, které před tebe předkládáme. Chléb, který lámeme 

ať je společenstvím těla Kristova a kalich dobrořečení, kterému žehnáme, 

ať je společenstvím jeho krve. Abychom když je přijímáme, měli účast na 

jeho těle i krvi se všemi jeho dobrodiními ke svému duchovnímu užitku a 

růstu v milosti.  

Ustanovení 

Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně: Tu noc kdy byl Pán Ježíš 

zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a podával jim jej se slovy: Vezměte a 

jezte, toto je mé tělo, které se láme za vás. To čiňte na mou památku. 

Pak vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je ta nová smlouva 

zpečetěná mou krví, to čiňte kdykoliv budete píti na mou památku. Neboť 

kdykoliv budete jísti tento chléb a píti z tohoto kalicha, zvěstujete smrt 

Páně, dokud on  nepřijde. 

Modlitba před přijímáním: 

Milosrdný Bože a Otče, dej abychom se při přijímání chleba a vína cele 

oddali tvému Synu Ježíši Kristu, s důvěrou vzali svůj kříž a s pozdviženou 

hlavou očekávali našeho Pána. Amen 

„Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na 

výsostech!" 

Agnus Dei 

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi. 

Pozvání:  

Pojďte, neboť vše je připraveno. Okuste a vizte jak dobrý je Pán. 

Propuštění: 

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím: Radujte se. Vaše mírnost buď 

známa všem lidem. Pán je blízko. Amen 

 



PŘÍMLUVNÁ MODLITBA (podle eucharistické modlitby tzv. 

Klementinské liturgie) 
Modleme se nyní s důvěrou k všemohoucímu Bohu, neboť z jeho vůle 
před ním stojíme a z jeho vůle máme účast na Kristově kněžství: Prosíme 
tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za tvou svatou církev, kterou sis povolal ze všech končin 
země a vykoupil drahocennou krví svého Krista: Uprostřed všech bouří jí 
veď a upevňuj jí až do naplnění času. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za všechny kazatele: Dej ať věrně předávají slovo 
pravdy. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože za všechny služebníky církve: Dej jim moudrost a naplň 
je svatým Duchem. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za ty, kdo nesou odpovědnost za spravedlnost a mír ve 
světě: Dej, ať se zasazují o to, aby všichni lidé žili v pokoji a svornosti, 
abychom tě mohli velebit skrze Ježíše Krista, v němž máme všechnu 
naději. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za tento shromážděný lid: Učiň, aby k chvále tvého 
Krista byl kněžstvem královským a lidem svatým. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za naše rodiny a děti, a také za ty z nás, kdo nikoho 
nemají: Neodmítej od sebe nikoho. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za tuto obec a její obyvatele, za všechny nemocné, za ty, 
kdo mají těžký život, a za ty, kdo jsou na cestách: Budiž všem 
pomocníkem, ochráncem a záštitou. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za všechny, kteří bloudí, i za ty, kteří nás nenávidí a činí 
nám příkoří pro tvé jméno: Obrať je k dobrému a utiš jejich zlobu. 
Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za všechny, které církev připravuje ke křtu: Ať jejich 
víra roste. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za všechny, kdo zápasí s pokušením: vysvoboď je z 
jejich trápení. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za všechny, které jejich hřích vzdálil od tvého stolu: 
Přijmi jejich pokání a odpusť nám všem naše viny. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, za příznivé počasí a hojnou úrodu: Dej ať tě vždycky 
chválíme za to, že nás zahrnuješ svými dary a každému tvoru dáváš pokrm 
v čas příhodný. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Prosíme tě, Bože, také za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít: Ve své 
lásce je zachovej bez úhony a shromáždi nás všechny v království tvého 
Krista, Pána všech lidí a našeho krále. Prosíme tě, vyslyš nás! 
Neboť tobě patří všechna sláva, úcta a díkůčinění, tobě patří všechny čest a 
klanění, skrze Krista v Duchu svatém nyní i na věky věků. Amen. 
 
MODLITBA PÁNĚ  
Společně pak voláme: Otče náš... 



 
PÍSEŇ 694 V království Božím místa dost 3,4 
 
Ref. V království Božím místa dost, dál, kdo chce vejít, vzácný host. Místa je 
dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte 
díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.  
3. Nalezen je, zase ožil, ten, kdo zahynul, nachystejte roucho bílé, prostírejte 
stůl. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál. 
4. Na nebi i na zemi teď stejná píseň zní: Bude první, ten kdo přišel jako 
poslední. Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál. 
Ref. V království Božím místa dost, dál, kdo chce vejít, vzácný host. Místa je 
dost i pro hříšníky, vstupným je smysl pro radost. Zpívejte píseň chvály, vzdejte 
díky, Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.  
 
III. ČTENÍ (POSLÁNÍ)   Titovi 3:4-7 
Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, 
5 spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. 
Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, 
6 kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. 
7 Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného 
života, který očekáváme. 
 
POŽEHNÁNÍ  
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě 
nezasáhne 
slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání 
tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Amen. 
 
PÍSEŇ 487 Amen, Otče, rač to dáti 
Amen, Otče, rač to dáti, důvěrně tě vzýváme; Kriste, rač se přimlouvati za 
nás hříšné, žádáme; Duchu svatý, spravuj nás světlem pravdy v každý čas, 
bychom s dušemi i s těly věčně Bohu náleželi! 
Jiří Třanovský / 1877 
 
OHLÁŠKY 
Děkujeme všem, kdo dnešní novoroční bohoslužby připravovali, za jejich 
vedení děkujeme našemu výpomocnému kazateli Michalu Vejvodovi,  za 
hudební doprovod Kateřině Andršové a Lindě Homolkové. Jménem 
staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli a požehnaný celý 
nový rok 2021 pod ochranou Nejvyššího.  
 



Na základě mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky se 
veřejné bohoslužby do neděle 10. ledna mohou konat za účasti nejvýše 
10% míst k sezení, což v našem velkém kostele znamená cca 50 účastníků. 
Jiná setkávání v týdnu se konat nebudou, od příštího týdne začneme opět 
online biblické hodiny. 
Minulou neděli se při sbírce vybralo 200 Kč a dnešní sbírka je určená na 
činnost našeho sboru. U vycházení je možné zakoupit ročenku 
Evangelický kalendář, Na každý den, Hesla Jednoty bratrské  a ještě je 
k mání poslední nástěnný kalendář ČCE.  

V pondělí 4. ledna si připomínáme 175. výročí narození Jana 
Karafiáta. Faráře a autora známých Broučků. Dílo Broučci patří k 
nejvydávanějším českým publikacím pro děti a mládež. Jen v Česku se 
dočkalo kolem stovky vydání, v zahraničí pak celé řady překladů do 
mnoha světových jazyků. Jan Karafiát odkázal autorská práva i většinu 
pozůstalosti Českobratrské církvi evangelické. Výnosu fondu "mělo se 
používati k pořizování lacinějších biblí" a dále financí využít pro potřebné 
faráře a diakony. -Doslova: "každoročně synodní radou zadávati jednomu 
bohabojnému reformovanému faráři nebo diakonu, který by byl bez své 
viny právě mimořádně potřebný". Odkaz nakonec velmi významně 
posloužil právě k šíření dostupného překladu Bible v našem prostředí.   
(převzato z e-cirkev) 

Už máte průvodce na rok 2021? Jako dobrý průvodce mohou posloužit 
„Hesla Jednoty bratrské.“ Jde o biblické verše na každý den, losem 
přidělené, které se tiskem publikují již od roku 1730. Losování probíhá v 
Ochranově (Herrnhutu), kde tato tradice vznikla a spolu s bratrskými 
misionáři se rozšířila do celého světa.  

 

U nás v kostele je možné zakoupit malou knížečku s hesly nebo lze stáhnout 
elektronickou verzi do počítače nebo mobilu. Více informací na 
https://jbcr.cz/index.php/hesla-jb 



ÚVODNÍ SLOVO K 291. ROČNÍKU HESEL  

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36  

Před námi je nový rok. Je jako cesta, kterou jsme ještě nešli. A neznáme 
ani cíl. Ještě nevíme, zda dobře dojdeme. Je dobré mít v batohu něco 
k snědku, na rozcestí najít nějaký ukazatel a večer nějaký útulek pro 
přespání. To vše nám nabízejí tato Hesla.  

Jednou nás Boží slovo posiluje a dává nám odvahu na další kus cesty. 
Jindy nám zas může být oporou při menších či větších rozhodnutích. A 
večer nás zve k pozastavení, zamyšlení, k rozhovoru se souputníky či ke 
zpěvu a modlitbě.  

Texty Hesel jsou staré a dobře známé. Jejich kombinace je ale někdy 
překvapující. Písně a básně nám otevírají zcela nové horizonty. Všechny ty 
texty nás usebírají, otvírají nám oči a uši, aby den začínal a končil jako 
Boží dar i úkol.  

Nade všemi dny roku stojí Heslo roku, zvolené Ekumenickou pracovní 
skupinou pro biblické čtení (ÖAB): Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 

otec.  

Bůh je milosrdný bez jakýchkoli podmínek. Není milosrdný jen občas, tu 
a tam, nejen pokud jej o to prosíme. Je takový stále. Prostě to k němu patří. 
Ježíš nás vyzývá, abychom tak činili po něm. Ale jak často se nám to 
podaří? Musíme se to učit každý den znovu. To, co Bible nazývá 
milosrdenstvím, není možno vyjádřit jedním slovem. Je to velkorysý 
způsob, kterým člověk v Orientu zve do svého domu přátele i cizince.  

Tak Bible popisuje Boha. Dobře to známe ze závěrečných řádků 23. 
žalmu. Toto milosrdenství smíme v plné důvěře přijmout i my. Každý den 
nám dává příležitost se od něj učit. A Hesla nás k tomu zvou po celý rok.  

Nový rok je jako cesta, kterou jsme ještě nešli. Bůh je ale na cestě s námi 
svým slovem, požehnáním a velkým milosrdenstvím.  

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine  

 
 


