
 
NEDĚLE 11. DUBNA 2021  BOHOSLUŽBY 
  

 
 
ÚVODNÍ SLOVA 
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  
Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. 
 
Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno. Vítejte na 

bohoslužbách. Dnes je druhá velikonoční neděle, která se v církevním 

kalendáři jmenuje „Quasimodogeniti“, „Jako novorozené děti“ 
 
INTROIT  
„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého 
velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé 
naději… Z toho se radujte… a jako novorozené děti mějte touhu jen po 
nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.“  
(Petrova 1,3,6 a 2,2) 
 
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. 
 
 



MODLITBA   
Bože života,  
Natahuješ doprostřed našeho strachu probodnuté ruce svého vzkříšeného Syna. 
Jdeš s námi kus cesty. Zajímá tě, co prožíváme, co se nám i s námi stalo. 
Prostíráš svůj stůl a zveš nás do své blízkosti. Vzbuzuješ v nás lásku a dáváš 
nám zakusit odpuštění. Děkujeme, že jsi nás potkal a oslovil, pozval do 
společenství tvého lidu, do příběhu spásy. Jsme tu a chválíme tě. Amen. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ  Ozeáš 6,1-3  
1 „Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také 
obváže. 2 Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před 
ním budeme žít.  
3 Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. 
Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi.“ 
 
 
 
 
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. 
2. Nebýt tvých ran, svět by byl 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. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ   Lukášovo evangelium 24. kapitola verš 13-35 
Velikonoce – to není něco, na co vzpomínáme, ale co žijeme. Proto velikonoční 

doba trvá 50 dní, abychom si dostatečně uvědomili to, co platí vlastně stále.               

A čteme přitom vyprávění o setkání učedníků se Vzkříšeným, v němž nacházíme 

vlastní zkušenost víry. Dnes čteme z Lukášova evangelia. 

 
13 Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma 
vzdálena asi tři hodiny cesty, 14 a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.  
15 A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.  
16 Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.  
17 Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni 
zármutku. 18 Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z 
Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“  
19 On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše 
Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede 
vším lidem, 20 naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, 
a ukřižovali ho. 21 A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. 
Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. 22 Ovšem některé z našich žen nás 
ohromily: Byly totiž zrána u hrobu 23 a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, 
že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. 24 Někteří z nás pak odešli k 
hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli.“  



25 A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co 
mluvili proroci! 26 Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“  
27 Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho 
vztahovalo ve všech částech Písma.  
28 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál.  
29 Oni však ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se 
schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi.  
30 Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim.  
31 Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.  
32 Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a 
otvíral nám Písma?“  
33 A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a 
jejich druhy pohromadě.  
34 Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“  
35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když 
lámal chléb. 
 
 
KÁZÁNÍ 
Jak můžete zjistit něčí totožnost? Podle čeho poznáte, že člověk, s kterým 
mluvíte, je opravdu ten člověk? Co když se za něho někdo vydává, jako se vlk 
v pohádce o neposlušných kůzlátkách vydával za mámu kozu, a co když zase 
naletíme? Jak lze ověřit něčí totožnost? Policista může zjistit naší totožnost 
podle občanského průkazu, celníci podle cestovního pasu, lékaři podle testu 
DNA, při vyšetřování nebo platbě kreditní kartou stačí otisk našeho prstu, 
miminka poznají svou maminku podle čichu, nevidomí se orientují podle hlasu. 
Po svém vzkříšení se Ježíš ukazoval svým učedníkům a učednicím. Byla to doba 
ověřování jeho totožnosti. Je ten, kterého za různých okolností potkávají, ten, 
který byl ukřižován? Podle čeho to poznají? Jak si to ověří? Marie Magdaléna 
poznala Ježíše, až když na ni zavolal jménem a učedníci ho poznali, až když 
lámal chléb nebo když jim ukázal své rány. To je Ježíšův průkaz totožnosti – 
jeho oslovení, lámání chleba a jeho rány. Ten, který byl vzkříšen a žije, je ten, 
který je oslovil v jejich životě, uzdravoval je, večeřel s nimi, byl vydán do rukou 
hříšných a byl ukřižován. Je totožný. A to je pro ně důležité. To je pro nás 
všechny důležité. Ježíšova identita. Ježíš za svého života i ve chvíli své smrti na 
kříži i po svém vzkříšení myslí na nás, dává se nám poznat ve své lásce. V tom 
je stále týž, to je jeho identita. 
Ježíš skončil na kříži a potom díky péči Josefa z Arimatie v hrobě. Když ženy 
šly k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo, našly hrob otevřený a prázdný. A z té 
prázdnoty k nim zazněla andělská interpretace: „Není zde, byl vzkříšen.“ Ale 
kdo by tomu věřil? Ne, tady už není na co čekat. Tady už to skončilo. A tak dva 
z nich se vydají na cestu do Emauz. Jsou plní smutku a prázdnoty, míchají se 
v nich všelijaké pocity, cítí zklamání a trochu i zlost na sebe, že Ježíši věřili. 
Doufali, že je to ten pravý Mesiáš a teď si připadají podvedení. Chvíli spolu 
mluví a chvíli si bloumají ve svých myšlenkách a pocitech. V tom se k nim přidá 
nějaký neznámý pocestný, poutník, jako oni. Je to Ježíš, živý a vzkříšený. Jenže 
oni ne a ne ho poznat. Jako by jim něco bránilo. Jdou a společně si povídají a je 
jim dobře. Chtějí, aby s nimi zůstal, vždyť už se stmívá a brzy bude noc.  



Velikonoce, to není něco, na co vzpomínáme, ale co žijeme. Dnes a denně. A 
proto i tento příběh o setkání učedníků se vzkříšeným na cestě do Emauz ožívá 
v našich životech, vzpomínkách, nacházíme v něm vlastní zkušenost víry. Je 
zajímavé, že vědci se nikdy vlastně neshodli na tom, kde se vesnička Emauzy na 
mapě vyskytuje, možná proto, že každý máme na své životní mapě svoje 
Emauzy, místo, kam se utíkáme, když je nám smutno, místo, kam máme 
namířeno, když umírá naděje. A cestou do Emauz býváme zahledění do svého 
trápení, zakuklení ve svých problémech a starostech. Většinou nejdeme sami, 
potřebujeme se s někým podělit o to, co nás trápí, a tak to rozebíráme a 
probíráme horem a dolem a někdy si ani pořádně nevšimneme, co se děje kolem. 
A Kristus vzkříšený se k nám přidává a ptá se nás „O čem to spolu mluvíte? Co 
se stalo?“, můžeme mu všechno vypovědět a také mu můžeme klást své otázky a 
sdílet s ním své pochybnosti. A není to jen takový pokec. Kristus vzkříšený nám 
nabízí nový pohled na situaci, ukazuje nám směr, vrací nás k bibli, diskutuje 
s námi, ukazuje nám souvislosti, je nám s ním dobře. A najednou cítíme, že 
všechno je, jak má být, cítíme pokoj a lásku a toužíme, aby ten neznámý s námi 
šel dál. Už jsme dorazili do Emauz, k místu, kde jsme se chtěli schovat a 
zapomenout. A on jakoby chtěl jít dál. „Zůstaň s námi, Pane, den se schyluje, 
naše duše je ve tmě, nemáme žádnou naději, přišli jsme o smysl života, buď, 
prosíme, naším hostem.“ A on s námi zůstává, dává se nám poznat, poznáváme 
ho v jeho lásce. A právě v Emauzech, v místě, kde jsme nic nečekali, se nám při 
lámání chleba dává poznat Pán našeho života. Právě tady se rodí víra. A po 
tomto setkání už není potřeba zůstat v Emauzech, můžeme se vrátit tam, kde 
jsme přestali, kde jsme to zabalili a vzdali, můžeme se tam vrátit s novou nadějí, 
sílou, energií a sdílet ten zážitek s ostatními. Ježíš nás potkává na různých 
cestách našeho života – na útěku, bez naděje, ve starostech, na dně. On se k nám 
přidává a na to se můžeme ve svém životě spolehnout. Tam, kde už nic 
nečekáme, je najednou prostřený stůl, připravený kalich, rozlomený chléb. 
Posila na cestu pro unavené poutníky.  
Zůstaň s námi, Pane, v těžké situaci, která dolehla na celý svět. 

Zůstaň se mnou, Pane, když se stmívá v mém životě a kolem mě, když mým očím 

chybí světlo, když v mém srdci chybí radost, když nemám druhého, blízkého 

člověka k sobě. 

Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil, zůstaň s 

námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. Amen 

 
PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek 622 Zůstaň s námi, Pane 
Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.              
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. 
1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej,  
u svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej. 
Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.                
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. 
2. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Důvěru probuď 
v nás, jakou mívá dítě, promluv k nám, Pane, řekni Pokoj vám! 
Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil.             
Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. 



3. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem vsáté zas nám 
připomeň, pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou 
žeň. 
 
PŘÍMLUVNÉ MODLITBY + MODLITBA PÁNĚ 
 
Zůstaň s námi, Pane, když se neumíme rozhodnout, když jsme ve stresu, když 
svůj život nezvládáme, nakupí se toho na nás moc a my se cítíme v sevření. 
Prosíme o tvé slovo, o prostor pro svobodu, odpočinek a úlevu.  
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň s námi, Pane, když ztrácíme své blízké, své přátelé, jistotu, zázemí, půdu 
pod nohama. Prosíme o tvé ujištění, podržení, požehnání. 
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň s námi, Pane, když my s tebou nezůstáváme, zapomínáme na tebe, 
honíme se za kariérou, úspěchem, svými koníčky. Prosíme o tvou věrnost a 
trpělivost.  
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň s námi, Pane, když všichni utečou, opustí nás, už jdou spát, mají dost 
naší špatné nálady, našeho smutku, naší zlosti. Prosíme o tvé vyslechnutí a 
přijetí. 
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň, Pane, s těmi, které jsme opustili – fyzicky nebo mentálně, přestali jsme 
na ně myslet, zavrhli jsme je, pohádali jsme se s nimi, naštvali jsme se na ně.  
Prosíme o napravení vztahů. 
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň s těmi, Pane, kteří jsou ponižování, vykořisťováni, nespravedlivě 
vězněni, pronásledováni pro svou víru, přesvědčení, sexuální orientaci, týráni, 
obtěžováni. Prosíme o tvou ochranu a nastolení spravedlnosti. 
Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Zůstaň, Pane, s celým svým světem, se všemi, kteří ti věří, spoléhají na tebe, 
hledají tě, se všemi církvemi, sbory, farnostmi, s těmi, kteří o tobě mluví, káží, 
svědčí, s těmi, kdo slouží, pomáhají.  
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,  

 



PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek  664 Pán cestou smrti kráčel 
1. Pán cestou smrti kráčel, zlobou lidskou křižován. Sám nesl hříchy naše, jeho 
život za nás dán. Máme proč se radovat, všem dobrou zprávu zvěstovat, i pro 
nás měl Pán z hrobu vstát. Haleluja. 
2. Blázen, kdo z lidských synů smrti chtěl by uniknout. Svou každý nese vinu. 
Kdo je zbaven hříchů pout? V Pánu naše doufání. Svou mocí z hrobu zachrání 
ty, kdo se sklání v pokání. Haleluja. 
3. Noc temná vládu ztrácí, svítá jitro nedělní. V něm naději Pán vrací lidem 
slabým, nevěrným. Chválou ať zní slavný den, kdy Kristus Král byl oslaven, 
hřích láskou navždy poražen. Haleluja. 
https://www.youtube.com/watch?v=7gJjCVKNVO0 
 
POSLÁNÍ 
„Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste 
přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li 
se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše 
hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal 
se Petrovi, potom Dvanácti… Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo 
zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako 
v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“  
(1 Korintským 15, 1-5.20-22) 
 
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 Dodatek  640  Noc odchází a svítá den 
1. Noc odchází a svítá den, ó Pane náš, buď pochválen, buď tobě díky,               
ty Otče náš, že až posud nás v péči máš. 
2. Bud' blízký nám i v tomto dni, vždyť nejsme víc než pocestní, svou věrnou 
mocí při nás stůj, před každým zlým nás ochraňuj. 
3. Svou mocnou rukou vládni nám, ať zřejmé je, kdo je náš Pán, a věrohodné 
jméno tvé ať svými činy světíme. 
4. Svým požehnáním v tento den i nám buď věrně přítomen, ty laskavý jsi,          
Otče náš, co nám je třeba, dobře znáš. 
5. Pro Syna tvého Ježíše ať naše dílo daří se a před tvým soudem obstojí,                       
až propustíš nás v pokoji. 
https://ar-
ar.facebook.com/cce.jasenna/videos/1019133201767509/?redirect=false 
 
 
 
 



 
OHLÁŠKY  
 
Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka Drahomíra Dušková H. 
Jménem staršovstva vám přejeme radostnou druhou velikonoční neděli. 
 
V týdnu se bude konat ve středu v 18 hodin online Abeceda křesťanství, téma 
spasení. 
 
Příští neděli se od 10 hodin bude konat staršovstvo, sejdeme se v Komenského 
síni, kde budeme s paní architektkou Neumanovou diskutovat návrhy na 
rekonstrukci Komenského síně.  
 
Od Velikonoc do svatodušních svátků tradičně probíhá sbírka darů Jeronýmovy 
jednoty, což je stavební fond naší církve, z kterého čerpají sbory na opravy 
budov. Své dary můžete posílat na sborový účet, podrobnosti najdete ve 
sborovém dopise, nebo v kostele u vycházení najdete arch, kde napíšete své 
jméno a částku. Děkujeme. 
 
U vycházení také najdete velikonoční sborové dopisy a objednávkový arch, kde 
si můžete napsat, kolik nových zpěvníků chcete objednat pro sebe soukromě 
nebo darovat pro sbor nebo své objednávky můžete psát do emailu 
caslav@evangnet. Cz  
 
Minulou neděli jsme při bohoslužbách vybrali na Hlavní dar lásky pro sbor 
v Židenicích na statické zajištění jejich kostela 3470 Kč. Dnešní sbírka je určená 
pro náš sbor. Postní sbírka Diakonie byla odeslána, celkem jsme mezi sebou 
vybrali 2850 Kč, všem moc děkujeme. 
 
 
 
 

 

 
 


