
 
NEDĚLE 2. KVĚTNA 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 budeme spolu slavit večeři Páně a také společně zpívat. 

Byl totiž zrušen zákaz společného zpěvu, což se báječně hodí právě na dnešní 

neděli, která se  v tradičním církevním kalendáři nazývá latinsky 

„CANTATE,“ to znamená „Zpívejte“ a k tomu nás vybízí žalm 96., kterým 

otevřeme dnešní bohoslužby: 

 
INTROIT   
„Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
zpívej Hospodinu, celá země!  
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,  
zvěstujte den ze dne jeho spásu,  
vypravujte mezi pronárody o jeho slávě,  
mezi všemi národy o jeho divech, 
 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,  
budí bázeň, je nad všechny bohy.  
Všechna božstva národů jsou bůžci,  
ale Hospodin učinil nebe! Haleluja.“ 
Žalm 96,1-5 

 
PÍSEŇ Evangelický zpěvník 98 Zpívejte Pánu nové písně 
1. Zpívejte Pánu nové písně, vždyť divné věci učinil, svou pravicí nás vyňal z 
tísně, svým svatým ramenem nás kryl. Pán v nekonečné laskavosti své spásy 
známost zjevuje a ve své věčné spravednosti všem národům se zjevuje.  
2. Pán na svou milost pamatuje, nám kdysi hojně slíbenou, a pravdu svou vždy 
naplňuje, tu Izraeli zjevenou. Hle, jak náš Bůh nás věrně řídí svým slovem času 
každého, tak všechny kraje světa vidí spasení Boha našeho.  
3. Kdo bydlíte na zemi celé, hlas Pánu ke cti vydejte, a přineste mu díky vřelé i 
žalmy jemu zpívejte. Nuž slavte Pána v plesu stálém citarou, harfou, troubami, 
před Hospodinem, slavným Králem, hlas vydávejte s chválami.  
4. Zvuč, moře i se všemi tvory, a lidé země zpívejte. Též i vy prozpěvujte, hory, 
a všechny řeky plesejte. Před Pánem zvučte, neboť přijde, by soudil svět v 
spravednosti, svou pravdu zemi zjevit vyjde a lidem soudy v svatosti.  
 
 

 
 
 



MODLITBA   
Milý Bože,  

Děkujeme za dnešní ráno, že jsi nás probudil, že jsi nám daroval další den, že 
nás máš rád a vedeš nás do společenství našeho sboru, na bohoslužby.  

Soustřeď, prosíme, naše myšlenky, ať neběhají sem a tam, ale ať se sbíhají 
k tobě, k naší hlubině bezpečnosti. 

Děkujeme Ti za Ježíše, že Tě ve všem poslechl, že Ti bezmezně důvěřoval a 
plnil Tvoji vůli, stal se pro nás příkladem, někdy nedostižným, ale díky Duchu 
svatému je stále s námi, na našich cestách, v našich propadech, i podivných 
nápadech, zve nás na cestu následování a do svého království. Kéž se necháme 
pozvat. Vždyť nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy. Amen. 

 
BIBLICKÉ ČTENÍ   Daniel 7. kapitola verše 12- 14 
12 Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do 
určité doby a času.  
13 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn 
člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.  
14 A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni 
lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která 
nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ 
 
PÍSEŇ Evangelický zpěvník 168 Zpívejte, čest vzdejte 
1. Zpívejte, čest vzdejte / Hospodinu ze všech stran! / Staré věci přestaly / a 
nové se začaly! / Obnovení smyslové, / začněte písně nové! / Nechať množí 
chvály Boží, / což má dchnutí, / s vnitřní chutí / po všem světě! On jest Pán! 
2. Zpívejte, jásejte, / chválíce Hospodina! / Nechť že se chvály jeho / konají dne 
každého, / ať lidské pokolení / šetří svého spasení! / Oznamujte a zvěstujte / 
všem krajanům / i pohanům / skutky Boží, kdož je zná. 
3. S pilností, s radostí / chválu jemu každý vzdej! / Však se máte čistiti, / ozdobu 
svatou vzíti, / chtíc´ do síně vcházeti / a jemu se klaněti. / On chce opět / lásky 
oběť. / Tu připravte, / obětujte, / všecken svět ho ve cti měj! 
4. Vesel se srdečně / nebe se vším svým vojskem! / Též ty, země, veselá / proč 
bys býti neměla? / Vody, moře, studnice, / prozpěvujte vždy více! / Nechať 
hlučí, / též i zvučí, / co v propastech, / hlubokostech; / měj Hospodin čest ve 
všem! 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ   Matoušovo evangelium 4. kapitola verše 8 – 11  
8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království 
světa i jejich slávu 9 a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a 
budeš se mi klanět.“  
10 Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu 
svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“  
11V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. 
 
 
 



Matoušovo evangelium 28. kapitola verše 16 – 20 
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.  
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 
Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ 
 
KÁZÁNÍ 
 
Ježíš si po svém vzkříšení dal se svými učedníky sraz na hoře. Když přišli, už na 
ně čekal. Byl to on, Ježíš. Zase stál na hoře a měl pro ně nějaký vzkaz jako už 
mnohokrát před tím. Vzpomínali na jeho úžasné kázání na hoře, to byl úplný 
ponor, což zní trochu zvláštně, když byli na hoře. Ale byli tehdy tak ponořeni do 
jeho učení, bylo to jako nějaké zasvěcení. Ježíš mluvil o tom, kdo je 
blahoslavený, vykládal Mojžíšův zákon nově a vlastně dost radikálně, naučil je 
modlit se, dívat se na svět a na druhé z Boží stránky, nemyslet tolik na sebe, na 
svoje potřeby, ale víc hledat Boží království, které naplní všechny jejich potřeby 
bohatě a do sytosti. Když tehdy Ježíš sestoupil z hory, šli za ním velké zástupy, 
protože Ježíš učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. Těžko to 
vysvětlit, to musí člověk zažít. Prostě Ježíš měl v sobě autoritu od Boha nebo jak 
to říct. Petr, Jakub a Jan zase vzpomínali, jak byli s Ježíšem na hoře a on byl 
před jejich očima proměněn, byl to mystický zážitek, naprosté vytržení 
z galilejské reality. Ježíšova tvář zářila jako slunce a jeho šaty byly oslnivě bílé, 
vypadal jako nějaká nadpozemská bytost, měli skoro pocit, že už jsou v nebi, ale 
cestou z hory proměnění, Ježíš mluvil o utrpení, které ho čeká. Tehdy se tomu 
bránili, ale teď pochopili. Ten, který trpěl a byl ukřižován, byl vzkříšen. Ježíš tu 
sedí na hoře a učedníky pozval, aby tu byli s ním. Už to pochopili, celé jeho 
učení, cesta na horu vede vždycky přes údolí a rokle, cesta k vyvýšení vede 
vždycky přes ponížení, cesta ke vzkříšení vede vždycky přes kříž, cesta k Bohu 
vede přes službu těm nejmenším, lásku k bližnímu. Vždycky je tu pokušení, vzít 
to zkratkou, upsat se ďáblu, který vzal Ježíše na vysokou horu, ukázal mu 
všechna království světa i jejich slávu a slíbil mu, že to všechno mu dá, když 
před ním padne a pokloní se mu. Ježíš ale tomuhle pokušení, ani žádnému 
jinému nepodlehl, rozpoznal to staré známé mámení a spolehl na Boha, odmítl 
nabídku moci a dal se cestou bezmoci a pomoci všem, kdo pomoc potřebují. 
A teď tu sedí na hoře, ten, který nepodlehl pokušení, ten, který vzal na sebe naše 
selhání a čeká na ty, kdo zůstali, kdo si nechali odpustit, kdo přijali pozvání na 
sraz se Vzkříšeným. A přišlo jich Jedenáct. Přišel i Petr. Ježíš zemřel i za jeho 
viny a Petr to přijímá. Odpustit je veliké umění a obrovská hybná síla do života, 
ale odpuštění přijmout to vyžaduje také sílu a pokoru. Jidáš Ježíšovo odpuštění 
nepřijal a skončil svůj život. Petr Ježíšovo odpuštění přijal a začal nový život, 
stejně tak můžeme i my. 
Tahle Jedenáctka, která dorazila na sraz se Vzkříšeným na horu, je pro mě 
obrazem či podobenstvím církve. Šli tam, kam jim Ježíš ukázal. Ano, ale když 
tam dorazili a uviděli ho, někteří se mu klaněli a jiní pochybovali. Církev 
zahrnuje i pochybující.  



A tak když si někdy zoufáme nebo se vymlouváme, že učedníci a apoštolové to 
měli jednodušší, bylo pro ně snazší věřit, tak tady na té hoře můžeme prozřít, 
protože i učedníci pochybují, a to mají vzkříšeného Ježíše přímo před nosem. 
Víra vždycky byla otázkou rozhodnutí, tehdy tak jako dnes. Evangelista Matouš 
je realista, nelakuje základ budoucí církev na růžovo, nedělá si žádné iluze o 
církvi, a dokonce ani o tom nejužším okruhu učedníků. Dobrá zpráva je, že i tito 
pochybující do církve patří a dokonce i oni dostanou od Ježíše úkol zvěstovat 
víru celému světu.  
Toto je církev, kterou má Ježíš k dispozici, nic použitelnějšího k dispozici nemá. 
To jsme my, lidé věřící i pochybující, ospravedlnění hříšnici, Zacheové, kteří 
slezli ze stromu, a Ježíš se k nim pozval na večeři. Církev jsou lidé, kteří přijali 
alternativu, že zbitý pastýř je ten dobrý pastýř, který zná své ovce jménem, 
rozumí jim, má je rád, položí za ně svůj život a předchází je do Galileje, kde na 
ně čeká na hoře. A vítá je slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ A 
není to moc, kterou Ježíšovi sliboval Ďábel, když se mu pokloní. Je to moc, 
kterou Ježíš získal právě proto, že se před Ďáblem nesklonil, ale sloužil Bohu. 
Ježíš získal autoritu bezmocí, a právě v této moci bezmocných vysílá učedníky 
do světa. 
Jedenáctka dostává úkol a tento úkol trvá i pro nás. „Jděte ke všem národům a 

získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 

je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Je zajímavé, jak se vyslání 
učedníků rozšiřuje. Když je totiž Ježíš vysílal poprvé, vysílal je hlavně ke 
ztraceným ovcím izraelským, nyní když se s nimi loučí a učedníci už leccos 
z jeho učení pochopili, vysílá je ke všem národům. Ježíš jakoby jim říkal „teď je 
řada na vás, následujte mě, zpřítomňujte mě.“ A zároveň dodává, že na to jeho 
učedníci tehdy i dnes, po všecky dny, nejsou a nebudou sami „A hle, já jsem 

s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Právě v tomto zaslíbení je 
zdroj naší síly Ježíše následovat a zpřítomňovat v tomto světě. Tak to dělejme. 
Amen. 
 

 
PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek 648  Kristus je má síla 
1. Kristus je má síla i spasení, potěšení, ve všem mém zarmoucení; já v jeho 
moci, ve dne, také v noci žádám pomoci. 
2. Neodloučí mne zde nic od něho, doufám v něho, neb všechno mám od něho. 
On mne spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje. 
3. V něm jsem já živ, smrti se nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím. 
Neumřu věčně, jist jsem tím bezpečně i dostatečně. 
4. Co budu živ, budu ho chváliti, velebiti, skutky jeho slaviti; řeknu vesele: Nuž 
duše má, směle chval Spasitele! 
5. Ó budiž Tobě chvála svatému Kristu, Pánu našemu jedinému; nebs toho 
hoden vždycky a každý den na věky. Amen. 
 
 
 
 
 
 



VEČEŘE PÁNĚ 
 
U Kristova stolu jsme SPOLU. Vytváříme společenství a Bůh je skrze Ježíše 
Krista v Duchu svatém mezi námi a s námi. Ježíš s námi zůstává, jeho 
přítomnost, odpuštění a přijetí můžeme zakoušet právě při večeři Páně, u 
jednoho stolu.  
 
Vyznejme svoje hříchy: 

Pane, je těžké přiznat, že nejsem lepší než ti ostatní.  
Pane, je těžké přiznat, že i já potřebuji tvé odpuštění a uzdravení. 
Pane, je těžké přijmout, že dělám chyby a dost často opakovaně a stále ty stejné. 
Pane, je těžké přijmout radu a poučení a pomoc od ostatních.  
Chce to pokoru a víru, abych mohl/mohla to vše vyznat,  
přiznat a přijmout. O tu pokoru a o tvé odpuštění tě nyní prosíme.  
A připojujeme se společným: Amen. 

 

SLOVO MILOSTI  
Poslyšte slovo milosti: 

Hospodin ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. 
 
POZDRAV POKOJE  
Z toho se radujme a na znamení této radosti si popřejme s těmi, kdo nás 

obklopují: Pokoj Tobě. Dnes si nebudeme podávat ruku, ale budeme se zdravit 

pohledem do očí. 

 
VYZNÁNÍ VÍRY 
Svatá večeře Páně nás spojuje ve víře s křesťany všech časů a národů. 

Vyznejme svou víru slovy Apoštolského vyznání víry: 

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 Ponciem 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, společenství svatých, odpuštění hříchů, 
vzkříšení těla a život věčný. Amen 
 
Milující Bože, 
Ty jsi učinil tento krásný svět,  
abychom se z něho a v něm radovali. 
Dal jsi nám Ježíše, aby se stal našim přítelem  
a přiváděl nás k tobě. 
Poslal jsi nám svého Ducha, aby nás spojil  
v jednu Kristovu rodinu. 
Za tyto divy tvé lásky ti děkujeme a spojujeme se spolu s anděly i s celým 
zástupem svědků v radostné volání: 



Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. 
Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech! 
 
Slyšte slova ustanovení svaté večeře Páně: 
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, poděkoval, lámal jej a 
řekl: Vezměte a jezte, to je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte 
na mou památku. 
Po večeři vzal kalich a řekl: Pijte z něho všichni. To je kalich nové 
smlouvy zpečetěné mou krví. To čiňte, kdykoli z něj budete pít, na 
mou památku. 
 
Jíme tedy a pijeme na tvou památku, Pane. Jako dík, že jsi přítomen mezi námi, 
když se sejdeme ve tvém jménu. Jako dík, že smíme být spolu jeden s druhým. 
A prosíme o tvého svatého Ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které 
před tebe předkládáme. Děkujeme ti, Pane, že jsi nás pozval na tuto hostinu. 
Amen. 
 
POZVÁNÍ 
Ježíš, náš přítel, zve i nás ke společnému chlebu a vínu. A zváni jsou všichni, 
každý, kdo věří a vyznává, že si nevystačí sám. Že potřebuje pro svůj život Boží 
přátelství a Boží odpuštění.  
Abychom splnili všechna hygienická nařízení, budeme přijímat víno z malých 
kalíšků, když ho dostanete, můžete víno vypít, kalíšky po vysluhování vína od 
vás vybereme. Dnes v kruhu budeme zpívat píseň 397 Radujme se vždy  
společně.  
 
PROPUŠTĚNÍ                                                                                     
„Ježíš říká: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. A hle, já 
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 
 
PÍSEŇ EZD 640  Noc odchází a svítá den 
1. Noc odchází a svítá den, ó Pane náš, buď pochválen, buď tobě díky, ty 
Otčenáš, 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. 
 
 
 
 
 
 



PŘÍMLUVNÉ MODLITBY + MODLITBA PÁNĚ 
 
Pane, děkujeme, je to úžasný dar, že jsi nás pozval být spolu v jednom kruhu, 
překonat naší různost, přijmout svou nedokonalost, odložit svou zlost, křivdu, 
závist a prosit o tvé odpuštění. Sytíš nás svou láskou a napájíš svým 
milosrdenstvím. Dej ať v síle tohoto pokrmu jdeme následujícím týdnem vstříc 
radostem i starostem, které přinese.  Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Každý máme na srdci své starosti, své blízké, jako sbor myslíme na naše sestry a 
bratry, kteří jsou nemocní, jsou v nemocnici, ztratili své blízké, jsou na hranici 
svých sil, trpí izolací a odloučením, nevidí světlo na konci tunelu. Jako sbor 
myslíme na naše město, na středisko a školu Diakonie, na naši zemi, na celý 
svět. Voláme k Tobě: Pane, smiluj se. 
 
Milosrdný Bože, prosíme za ty, kdo mají trápení, prochází krizí, jsou na všechno 
sami. Prosíme za ty, kdo mají radost, připravují se na křest, na svatbu nebo na 
narození miminka. Myslíme na děti, které se pomalu vrací do školy, prosíme, 
aby se jim také vrátila motivace ke vzdělání a učení se něčemu novému.  
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 je království i moc i sláva na věky, amen.  
 
 
POSLÁNÍ 
„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé 
probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste 
přijali, zadarmo dejte.“ (Matoušovo evangelium 10,7-8) 
 
POŽEHNÁNÍ 
 
„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Jsem s tebou, 
když se bojíš, když pochybuješ, když zrazuješ a nemiluješ. Jsem s tebou, když 
vyznáváš, odpouštíš, lituješ, pomáháš. Jsem s tebou, když zvěstuješ, modlíš se a 
máš ráda, ráda. Jsem s tebou, jdi v pokoji.“ 
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OHLÁŠKY 
Dnešní bohoslužby pro vás připravila naše farářka D. Dušková. Jménem 
staršovstva vám přejeme radostnou neděli Cantate. 
 
V pondělí se sejde virtuálně naše staršovstvo od 20:30. 
Ve středu bude další online Abeceda křesťanství, pozor bude začínat o hodinu 
později, tedy v 19 hodin!!! Adresu, na které se potkáme, najdete ve sborovém 
programu. 

Před třemi lety náš sbor získal titul „Fairtradový sbor“, společně propagujeme 
myšlenku fairtrade, spravedlivého obchodu. Druhou květnovou sobotu oslavíme 
Světový den pro fair trade tradiční "Férovou snídaní". Od 9 do 12 hodin bude 
otevřená bašta, bude možné si vyzvednout fairtradovou kávu či čaj s sebou nebo 
si koupit něco na zub ve fairtradovém obchůdku, případně posnídat na hradbách 
nebo na dece na kostelní zahradě, to záleží na aktuálních opatřeních.  
Férová snídaně je největší akce na podporu pěstitelů. Ukažte i letos svůj zájem o 
životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty v sobotu 8. 
května 2021 a zároveň si připomeňte Den vítězství – připomínka konce 
2. světové války 

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 můžete přispět v kostele, u vycházení najdete arch, kde 
napíšete své jméno a částku, kterou můžete dát do připravené obálky.  
V našem sboru také tradičně sbírku na první květnovou neděli věnujeme na 
Jeronýmovu jednotu.  
 
Chceme znovu upozornit na objednávkový arch u vycházení, kde si můžete 
napsat, kolik nových zpěvníků chcete objednat pro sebe soukromě nebo darovat 
pro sbor. Už přišla výzva z ústředí naší církve, že hromadné sborové objednávky 
máme posílat do 15. června, tak na to prosím, pamatujte.  
 
Minulou neděli jsme při bohoslužbách vybrali 731 Kč. Dnešní sbírka je určená 
na Jeronymovu jednotu.  
 
 
 
 
 


