
 

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY  NEDĚLE 25. října 2020 Čáslav 

POSLEDNÍ DÍL ŘÍJNOVÉHO BIBLICKÉHO SERIÁLU O VDĚČNOSTI 

 

PŘÍPRAVA  

Opět žijeme ve stavu nouze a mimořádná opatření se dál zpřísňují – od 
čtvrtka 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 se veřejné bohoslužby nekonají, 
případně pouze v online podobě. Proto se zase vracíme v našem čáslavském 
sboru k domácím bohoslužbám a věříme, že nás v jednotlivých 
domácnostech Duch svatý spojuje v jednu Boží domácnost.  

OTEVŘENÍ BOHOSLUŽEB 

Náležíme Stvořiteli, k jehož obrazu jsme všichni učiněni. 

V Bohu dýcháme, v Bohu žijeme, v Bohu sdílíme život celého stvoření. 

Náležíme Ježíši Kristu, který je pravým obrazem Boha i lidství. 

V něm Bůh dýchá, v něm Bůh žije, skrze něj jsme smířeni. 

Náležíme Svatému Duchu, který nám dává nový život a posiluje naši víru. 

V Duchu dýchá láska, v Duchu žije pravda, dech Boží nás vždy 
pohybuje.  

Náležíme svaté Trojici, která je jedno ve všem a tři v jediném. 

V Bohu jsme všichni učiněni, v Kristu jsme všichni zachráněni,           

v Duchu jsme všichni sjednoceni.              (Per Harling) 

POZDRAVENÍ 

Milé děti, milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, dnes je 20. neděle po 
Trojici zdravím vás do vašich domovů a domácností a přeji vám krásné 
nedělní ráno navzdory všem počtům o nakažených, a vyřizuji vám 
apoštolský pozdrav:  

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se 

všemi vámi. 

 

 



INTROIT  

„Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha.                  
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha“, podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. 
Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením…                   
Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála.“                    
(Žalm 94,18-19 a 22) 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník 198  Pod ochranou Nejvyššího  

1. Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se, duše má; strážné oko Tvůrce 
tvého nespí ani nedřímá. 

2. Pod ochranou Nejvyššího k spáse vede tvoje pouť; v bouřích žití 
vezdejšího nedá on ti utonout. 

3. Jestli Bůh je skrýše tvoje, tvoje zbraň a záštita, vítězstvím vždy skončíš 
boje, triumf tebe uvítá. 

4. Rozvesel se, duše v těle, vroucí oběť obětuj; nikdo z ruky Stvořitele 
nevyrve ti podíl tvůj. 
 

MODLITBA 

Milosrdný Bože, tvoje milosrdenství nás podepírá, nedá nám spadnout až na 
úplné dno, funguje jako měkký polštář, jako odrazová plocha, někdy jako 
studená sprcha a jindy jako hřejivá náruč. Děkujeme Ti, že nás provázíš a 
podpíráš, že jsi naší jistotou v dobách nejistých a divných. Taková doba 
nastala a my prosíme o tvou ochranu pro celý tvůj svět. Prosíme, aby také 
naše milosrdenství podpíralo ty, které jsi nám svěřil – blízké i vzdálené. 
Odpusť nám, prosíme, vše, co potřebujeme odpustit a daruj nám pokoj. 

Amen. 

BIBLICKÉ ČTENÍ    Matoušovo evangelium 7,24-29  

Podobenství o dvou stavitelích 

24  A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému 
muži, který postavil svůj dům na skále. 25  Tu spadl příval, přihnaly se vody, 
zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na 
skále. 26  Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži 
bláznivému, který postavil svůj dům na písku. 27  A spadl příval, přihnaly se 
vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl 
veliký.“  28  Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; 
29  neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. 

 



PÍSEŇ EZ  182  Pán Bůh je síla má 

1. Pán Bůh je síla má, všecka obrana má, bezpečně má státi, aniž se lekati 
duše má. 
2. Byť vojsko povstalo, proti mně se bralo, byť jich bylo mnoho, nebojím se 
toho zamálo. 
3. Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž jest 
mocen všeho, nezoufám. 
4. Jedné věci žádám a té vždycky hledám, abych v domu Páně přebýval v 
ochraně věčně tam. 
5. Uslyšiž mne, Pane, ohlédniž se na mne, utíkám se k Tobě, rád Tě mám při 
sobě, můj Pane. 
6. Tváři své přede mnou neskrývej, buď se mnou! Tys mé spomožení i 
vysvobození, Bože můj! 
        
BIBLICKÉ ČTENÍ Židům 12, 14 – 29 Varování před lehkomyslností 
14  Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 15  
Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký 
jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. 16  Ať nikdo není nevěrný a 
bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17  Víte 
přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl 
už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.  18  Nestanuli jste jako 
Izrael před tím, co je hmatatelné: před ‚hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, 
bouří, 19  zvukem polnice a před hlasem Božích slov‘, při němž posluchači 
prosili, aby toho byli ušetřeni. 20  Nemohli totiž snést slova výstrahy: 
‚Dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno.‘ 21  Pohled na to, co 
viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl: ‚Třesu se hrůzou a děsem.‘  22  Vy 
stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, 
před nesčetným zástupem andělů 23  a slavnostním shromážděním církve 
prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem 
všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, 24  a před 
Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, 
neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. 25  Varujte se tedy odmítnout toho, 
kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích 
příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který 
mluví z nebe. 26  Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě 
jednou otřesu‘ nejen ‚zemí‘, nýbrž i ‚nebem‘. 27  Těmito slovy naznačuje,  
že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.  
28  Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme 
proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 29 Vždyť ‚náš Bůh je 
oheň stra vující‘. 



KÁZÁNÍ 

Taky máte v poslední době pocit, že se svět třese? Otřásá se důvěra, náš 
běžný způsob života, naše jistoty, naše plány, i různá křesla a pozice a možná 
i naše víra a naděje. Někdy mám pocit, že fyzicky ty otřesy cítím, třese se to 
v mém nitru, přetřásá se to v rozhovorech, chvílemi se třesu strachem, co 
bude a co nebude, jak to všechno dopadne, jindy zas potřásám hlavou nad 
neschopností a arogancí politiků současnou situaci řešit a pak ze sebe setřesu 
tu pachuť a přemýšlím, co je neotřesitelné, co se nepohne, co má pevné 
základy. A ve svých myšlenkách doputuji k Bohu a spolu s žalmistou 
s vděčností volám: „Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se 

Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.“ A v této 
naději a víře se nechávám roztřást, protože to k životu patří, a někdy jsem 
otřesena, ale zároveň v hlubokosti spoléhám na Boží kralování, jak zpíváme 
s Broučínky, že „Pán Bůh má v ruce celý svět.“ 

V našem říjnovém seriálu o vděčnosti jsme mluvili o vděčnosti za jídlo, za 
přírodu, za vztahy, za uzdravení, za naše obdarování a na samém závěru nás 
pisatel epištoly Židům upozorňuje ještě na jeden důvod k vděčnosti, vlastně 
základ všeho: „Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a 

služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ 

Tato výzva k vděčnosti je součástí delšího oddílu, který je v ekumenickém 
znění nadepsán jako „varování před lehkomyslností“. Jsou to naléhavá slova 
do naléhavé doby, vyzývají nás, abychom nepromeškali Boží milost, 
abychom nebyli nevěrní a bezbožní, abychom nepřeslechli hlas toho, který 
k nám mluví z nebe, hlas Ježíše, prostředníka nové smlouvy. Mojžíš mluvil 
k Izraelcům na zemi, Ježíš k nám mluví z nebe. A jeho hlas může otřást 
nebem i zemí, může otřást tím, co není pevné, co nemá tu moc nás podržet a 
zachránit v době krize. Můžeme se však spolehnout na to, že to, co je 
neotřesitelné, bude trvat navždy. Můžeme být vděčni, že právě díky Kristu 
máme podíl na neotřesitelném království, které smíme zažívat a vytvářet už 
tady na zemi tím, že budeme sloužit Bohu a dělat to, co se mu líbí s bázní a 
úctou.  

Bůh nám dává neotřesitelné království. V dobách, kdy se všechno třese a 
otřásá, je to vzácný dar. Můžeme se chytit něčeho, co je pevné, co vydrží. 
Pro mě je to neotřesitelné království spojeno s jistotou, zakotvením, 
pokojem. Člověk, který se spoléhá na neotřesitelné království Boží, 
připomíná strom, který má své kořeny pevně v zemi, dům postavený na 
skále, dítě, které se schová do máminy měkké náruče nebo tátova pevného 
objetí. Větve se třesou a klátí ve větru, ale kořeny jsou pevné a strom se 
nevyvrátí. Přicházejí přívaly deště, kolem to sviští, ale základy toho domu 



jsou pevné a ten dům nespadne. Venku jsou různá strašidla, podivné zvuky a 
tma, ale v tátově a mámině náruči je dobře a bezpečně.  

Taky máte v poslední době pocit, že se svět třese, že se vaše nitro otřásá? 
„Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví“, našeho zachránce Ježíše. 
Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království a buďme hrdí 
velvyslanci tohoto království ve světě, staňme se šiřiteli jeho hodnot a 
zákonů. Tu zvěst a zkušenost o Božím království, o Boží věrnosti nám 
pronesli přes různé otřesy a pohromy proroci, učedníci, apoštolové, 
mučedníci, tajní evangelíci, obyčejní lidé, naši předci, naši nejbližší. 
Spolehněme se na to, že zkušenost neotřesitelnosti Boží i nás pronese vším, 
co prožíváme a pomůže nám pronést i ostatní. 

MODLITBA  

„Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha.                  
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha“, podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. 
Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením…                   
Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála.“                     

 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník 236  Ježíši, Pane Nejvyšší 

1. Ježíši, Pane nejvyšší, nad tě žádný lepší; uslyš lid svůj žádostivý, králi 
milostivý! 

2. Prosíme, dej v dobrém státi a tebe hledati, dokudž máme čas od tebe, dejž 
nalézti tebe. 

3. Pozdvihniž očí našich tam, kde ty přebýváš sám, ať uzříme, což věříme a 
zde nevidíme. 

4. Vzbuď nás, ať vstanem ze spaní, dejž to svaté bdění, v němž bychom 
dočkali tebe, když sem přijdeš z nebe. 

5. Držiž nás vždycky při sobě a táhni po sobě, ať chvátajíc vykročíme 
upřímo po tobě.  

6. Ukaž se v své slávě věčné, kdež Město bezpečné a v něm andělské zpívání 
vždycky bez přestání. 

https://soundcloud.com/ecirkev/236-jezisi-pane-
nejvyssi?in=ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 

 



PŘÍMLUVNÉ MODLITBY 

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně 
čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech 
církví: Spojme se společně 25. října, tedy v neděli bezprostředně 
předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v 
modlitbách za náš domov, za všechny, kteří trpí, za ty, kteří ho budují, a 
poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého.   
 
MODLITBA ZA DOMOV 
Všemohoucí Bože, 
doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče, že jsme sami sebe 
pyšně stavěli na odiv světu, že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího 
sebe sama, a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty. 
 
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu, vždyť Ty jsi Světlem 
světa, jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu. 
 
Vlij do našich srdcí lásku a naději, daruj nám pokoj, v této nelehké době, 
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života a osvoboď nás od strachu. 
 
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy, buď útěchou 
všem, kteří trpí a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity. 
 
Žijeme v jednom společném domově, který stvořily Tvé ruce a který jsi nám 
dal do správy. Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi. 
 
Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky. V tom nás posiluj a 
utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána. 
 
Amen. 
 

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, amen. 

 

 



PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek 669 Přijď, Spasiteli 

1. Přijď, Spasiteli! Z našich pout/ jen ty nás můžeš vytrhnout,/ jha zbaven 
byl též Izrael,/ když k Bohu jeho nářek zněl./  

Ref. Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. 

2. Přijď, vyžeň všechnu temnotu,/ buď sluncem našich životů./ Svým 
světlem sviť, kde vládne noc./ Slyš naše prosby o pomoc!/ 

Ref. Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. 

3. Přijď, zjev se v slávě jako Král,/ jenž kdysi lidem Zákon dal./ Přijď 
však i jako Mesiáš,/ náš dlouhý dlužní zápis smaž!/ 

Ref. Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. 

4. Přijď dát nám všem, jež trápí hřích,/ klíč ode dveří zavřených/a vpusť 
nás ve své milosti/ do říše věčné radosti./ 

Ref. Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. 

POSLÁNÍ 
„Bůh je naše útočiště, naše síla, 
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země 
a základy hor se pohnuly v srdci moří… 
Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! 
Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.“ 
(Žalm 46, 2-3,9 a 12) 
 
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 EZD 649 V tobě je radost  

1. V tobě je radost, jinde jen žalost, Pane drahý, Ježíši. Od tebe máme 
dary, neznámé tomu, kdo tě neslyší.  

2. Zbavuješ viny, vždycky jsi činný. Kdo se ti dává, tomu zůstává 
svoboda jistá. Haleluja. I v téhle době hledíme k tobě. Ať umíráme, na 
tebe dáme, Pána a Krista. Haleluja. 

 



NEDĚLKA PRO DĚTI – Uzdravení 10 malomocných 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  

Dostáváte rádi dárky? Od koho třeba jste někdy dostali dárek? Co to bylo? 

Dáváte sami někomu dárky? Třeba ve školce kreslíte obrázek a přinesete ho 
mamince. Co řekne maminka, když jí obrázek dáte? A co řekne tatínek, když 
mu s něčím pomůžete? 

Ukažte dětem krásně zabalený dárek a řekněte některému z dětí, ať vám ho 

předá — jako že je pro vás. Pak dárek beze slova popadněte a rychle s ním 

odejděte — nejlépe do jiné místnosti nebo někam do kouta. Tam si dárek 

rozdělejte a schovejte. Pak se beze slova vraťte zpátky mezi děti a dělejte 

jakoby nic. 

Přijde vám to, děti, divné? Zajímalo by vás, co tam bylo? A kdybyste 
někomu takhle připravily dárek a pak už nic nevěděly, přišlo by vám to 
divné? Čím to bylo divné? Co by mohlo být jinak? 

Chybělo tam kouzelné slovíčko. Jaké? 

Nejen prosím je kouzelné slovíčko. Taky slovo děkuji. Když někomu něco 
dáte, jste rádi, když ten člověk má radost a dá ji najevo. Jak? (Slovo, úsměv, 

pusa…) 

Pak můžete dětem vyprávět příběh pro mladší školní děti. 

Komu můžeme děkovat? 

Ten uzdravený muž se vrátil a děkoval Ježíšovi. Můžeme taky děkovat Pánu 
Bohu? Jak? Děláme to někdy? Třeba před jídlem? 

Aktivita: 

• I předškolní děti by zvládly „děkování podle abecedy“ — viz Pro 

mladší školní děti. 

 

 



PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI  

Chodíte někdy na oslavy? Narozeniny spolužáků, kamarádů. Pořádáte sami 

nějaké oslavy u vás doma? Jak to vypadá… řeknu vám o jedné takové 

oslavě: 

Teofil pozval na návštěvu deset kamarádů, připravil pohoštění, dorty, 
zmrzlinu… (co ještě?), hráli si hry… 

Pak všichni řekli ahoj, cvakly dveře a byli pryč. 

Teofil začal uklízet a přemýšlel — moc se mu to líbilo, že přišli, ale co ta 
hora nepořádku. 

Najednou zazvonil zvonek, Teofil otevře dveře. Stojí v nich Josef. To není 
zrovna Teofilův nejlepší kamarád, ale přece jen ho pozval. 

Sis něco zapomněl? ptá se Teofil. 

No, ani ne. Akorát jsem ti chtěl říct, že děkuju. Bylo to tady u vás moc fajn. 

Teofil se nejistě usmál. Nechceš jít ještě dál, Josefe? 

Josef vešel dovnitř a začal s Teofilem uklízet. A pak si ještě hráli a povídali 
si. Hezky jim ten čas uběhl. 

Večer Teofil o své oslavě vyprávěl babičce. Víš, ani se nic zvláštního 
nestalo. Akorát jsme se s Josefem skamarádili. 

Proč se Teofil s Josefem skamarádili? 

Protože se vrátil a přišel mi říct: děkuju. 

V Bibli je trochu podobný příběh. 

Ježíš jednou potkal deset mužů. Nebyl na ně hezký pohled. Otrhané šaty, na 
těle samý bolák, divné fleky. Vypadali uboze. Něco kolem sebe křičeli. Ať 
jdou prý lidi od nich dál, že jsou nebezpeční. Mohli by někoho nakazit. 

Když se blížil Ježíš, těch deset lidí se sebralo a šli k němu. Kousek od něj se 
zastavili a volali: Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi! 

Ti lidi byli malomocní. Museli žít odděleně od ostatních lidí. Bývali za 
vesnicí nebo městem v jeskyních nebo chatrčích. Nemohli se stýkat ani se 
členy své rodiny. Ježíšovi jich bylo líto. 



Jděte a ukažte se kněžím. 

Kněží v chrámě byli jediní, kdo mohli prohlásit, že někdo je uzdravený 
a může zpátky mezi lidi. Ti lidi tam šli a cestou zjistili, že jsou zdraví. Asi 
měli radost. Můžou zase zpátky mezi lidi, do své vesnice, domů. 

Jeden z nich ale nešel rovnou domů. Víte, kam šel? 

Vrátil se zpátky k Ježíšovi, klekl si k jeho nohám a řekl děkuju. 

Ježíš měl radost. A rozhlížel se, jestli přijdou i ti ostatní. Ale ne, ti už 
spěchali domů a na děkování si nevzpomněli. Přišel jen ten jeden. A to navíc 
byl ještě Samařan. Člověk, kterého židé neměli rádi a mysleli si, že v Pána 
Boha moc nevěří. Zrovna tenhle se vrátil. 

A co se stalo dál? Ježíš tomu člověku řekl, že ho zachránila víra. Ty jsi 
uvěřil. Uzdravil ses a k tomu jsi poznal, co je důležité. 

Aktivita: Abeceda vděčnosti — děkování podle abecedy 

Připravíme lístečky s písmenky abecedy, děti je budou vytahovat z pytlíku, 
kdo je na řadě, vymýšlí od daného písmene slova, za co jsme vděčni; slova 
se píší na lístečky, ty se pak nalepí na papír s velkým nápisem „Děkujeme“. 

OHLÁŠKY   

Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka Drahomíra Dušková H. 
Jménem staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli i celý následující 
týden. 

V souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 se oproti minulé neděli ještě 
zpřísnila mimořádná opatření, takže veřejné bohoslužby se už vůbec 
nemohou slavit veřejně, pouze online. Všechna ostatní sborová setkávání 
během týdne jsou až do odvolání zrušena. 

Dnešní neděli se koná celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar, 
z kterého jsme v minulosti čerpali překlenovací půjčku, než dorazil dar na 
opravu bytu z Německa, proto prosíme, pamatujte na tuto sbírku, můžete 
svůj příspěvek poslat na sborový účet a do zprávy pro příjemce uveďte 
„Sbírka na Jubilejní toleranční dar“. Děkujeme.  

 

 

 



Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar 

„Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a 

kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.“ /Mt 5,41-42/ 

Milé sestry a bratři, tak jako každý rok i letos se na Vás obracíme s prosbou 
o Vaše dary na celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar, tedy JTD. 
Sbírka se koná v říjnu jako připomínka Tolerančního patentu, kdy císař Josef 
II. dal roku 1781 našim předkům ve víře náboženskou svobodu. Svoboda 
víry a náboženská svoboda není samozřejmá věc. Pamatujeme na doby, kdy 
tato svoboda byla pošlapána a také dnes je třeba připomínat, že církve 
přinášejí do života společnosti mnoho dobrého a pozitivního. Nic to ovšem 
nemění na skutečnosti, že správu svých věcí máme ve svých rukou a k tomu 
patří rovněž péče o naše budovy, kostely a fary. A také se někdy najde sbor, 
který má odvahu pustit se do stavby nové, ať už pro bohoslužby, práci s 
dětmi a mládeží nebo pro sociální projekty. Fond Jubilejního tolerančního 
daru slouží pro bezúročné půjčky sborům, které tyto prostředky potřebují. 
Je to v dnešní době malý zázrak mít možnost si půjčit peníze a neplatit nejen 
„nekřesťanský“, ale vůbec žádný úrok. V letošním roce byly z fondu JTD 
poskytnuty půjčky sborům v Libčicích nad Vltavou, Kateřinicích, Velké 
Lhotě, Libici nad Cidlinou a povšechnému sboru v celkové výši 2 989 743 
Kč. Při letošním ústředním shromáždění Jeronýmovy jednoty jsme měli 
možnost vidět, jak vybrané prostředky slouží. S vděčností a radostí jsme 
navštívili sbor v Přešticích, kde je postaven nový sborový dům s využitím 
pro bohoslužby, bydlení faráře i pro denní stacionář pro seniory. Dále jsme 
navštívili sbory v Merklíně a Domažlicích s nově vybudovaným kostelem.  
Je radost vidět nové budovy, které slouží nejen pro členy církve, ale i pro 
potřebné lidi v okolí a zároveň je to krásná ukázka potřebnosti církve pro 
občanský život v našich městech a obcích. Děkujeme Vám za sbírku JTD 
v minulém roce 2019, která vynesla 579 244 Kč. Zároveň prosíme o Vaši 
štědrost i v letošním roce plném omezení a starostí, ale také jistoty, že jsme 
v Boží péči.   

S bratrským pozdravem a přáním zdraví a všeho dobrého. 

Jiří Schneider, 1. náměstek synodního kurátora 

Jiří Stehno, člen Ústředního představenstva Jeronymovy Jednoty 

 
  



VÝZVA Z ČESKÉHO BRATRA 

Milé sestry, milí bratři, předně mi dovolte, abych se vám představila jakožto 
nová šéfredaktorka časopisu Český bratr, který jsem převzala po Ing. Daniele 
Ženaté, která ve vedení redakce působila v letech 2010–2020. 

Český bratr je církevní časopis s již téměř stoletou tradicí; vychází 
pravidelně od roku1924. Aby však bylo možné tuto tradici udržet, neobejde 
se bez svých předplatitelů. Proto se na vás obracím s prosbou, abyste moji 
výzvu rozšířili ve svých sborech. Standardní roční předplatné stojí 350 Kč 
(11 čísel), do zahraničí (včetně poštovného) 900 Kč. Nabízíme i možnost 
dárkového předplatného za 350 Kč, obdarovanému vystavíme dárkový 
certifikát se jménem. Je možné také přispět na provoz časopisu formou 
sponzorského předplatného v hodnotě 600 Kč. Český bratr dlouhodobě 
usiluje o to být finančně dostupným periodikem – tak, aby si je mohlo 
dovolit co nejširší publikum. Příprava časopisu probíhá z převážné části na 
dobrovolnické bázi, tedy bez nároku na honorář (anebo jen s minimálním 
honorářem). Vydávání Českého bratra chápeme nikoli jako příležitost k 
zisku, nýbrž jako službu církvi. Zcela bez finančních prostředků se však 
neobejde: předplatné pomůže pokrýt zejména materiál a poštovné. Prosím 
tímto o vyvěšení propagačního plakátu, který je součástí této sborové zásilky 
(v tištěné formě jste jej dostali v rámci listinné zásilky), na vašich sborových 
i webových nástěnkách. Také vám budu vděčná, přetlumočíte-li moji prosbu 
v ohláškách, a pokud propagační materiály libovolně rozšíříte dál. Srdečně 
děkuji každému sboru i každému jedinému členu církve, který se rozhodne 
přispět předplatným na provoz časopisu Český bratr, a tím i na činnost naší 
církve. S bratrským pozdravem Adéla Rozbořilová, šéfredaktorka 
instagram.com/ceskybratr facebook.com/ceskybratr 

PŘÍMÝ PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE MODLITBA ZA DOMOV  

Budeme vděčni, pokud ve svých sborech vyřídíte pozvání k účasti na 
sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila a podle 
stávajících opatření upravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených 
v ERC, a který se uskuteční 28. října 2020 ve zkráceném čase od 15.00 do 
16.00 h. Osobní účast nebude vzhledem k aktuálním omezením možná, ale 
modlitbu bude přenášet Česká televize. 
Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s 
dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, 
modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci 
rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v 
kontextu Modlitby za domov. S díky a přáním Božího požehnání a posily 
ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR. 


