
 

 

BOHOSLUŽBY NEDĚLE  17. května 2020 Čáslav 

POZDRAVENÍ 

Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno opět zde                      
v kostele i vám, kdo jste zůstali dnes ještě doma, a vítám vás na dnešních 
bohoslužbách pozdravem apoštola Pavla:  
„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého  

se všemi námi.“ Amen. 

Dnešní 5. neděle po Velikonocích se jmenuje latinsky „Rogate“, česky    
„Modlete se“, je to pro nás výzva na každý den i pro tuto neděli. Budeme se 
modlit společně, společně zpívat a dívat se sobě navzájem do očí. Devět neděl 
byl kostel zavřený a dnes jsme tu díky Bohu spolu. Žalmista to geniálně shrnul 
za nás už kdysi dávno: 

INTROIT  

„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!“  

(Žalm 122, 1) 

PÍSEŇ EZ  Žalm 66, sloky 1-2 a 4-6 Nuž pojďte a Bohu plesejte 

1.Nuž pojďte a Bohu plesejte, jméno jho vyvyšujte, radostně žalmy mu   
zpívejte, čest jeho vždy rozšiřujte. Rcete Bohu: Jak jsi přehrozný ve všem,  
co  činí ruka tvá, že nepřítel tobě odporný tvou čest a slávu poznává. 

2.Před důstojnou tvou velebností se všichni lidé sklánějí, tvému pak jménu            
s uctivostí chvály a žalmy zpívají. Pojďte a vizte skutky Páně, sluší vám na 
ně mysliti, v nich mocnou správu svou náramně zřejmě lidem chtěl zjeviti. 

4. On je Bůh náš, proto s vděčností zvyšujte Boha našeho, snažte se, ať 
všechněm k známosti čest přijde, sláva též jeho. Neb mocně on od zahynutí 
životy naše zachoval a škodlivému poklesnutí on nohy naše nevydal. 

5. Jestliže jsi pak časem vkládal, ó Bože, na nás soužení, to jsi nás jen jak 
zlato dával v svou pec tavicí k tříbení. Ty z převeliké své milosti jsi vyprostil 
nás ze všeho a přivedl jsi nás k hojnosti rozvlažení rozkošného.  

6. Když vcházím já do tvého chrámu a přináším tam oběti, vždy tobě, 
laskavému Pánu, své sliby též chci splniti. Hleďte, vy věrní, co dobrého Bůh 
laskavě mi udělil, mou duši sprostil všeho zlého a svrchovaně potěšil. 

https://soundcloud.com/user-41012488/066-nuz-pojdte-a-bohu-
plesejte?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 



MODLITBA V Duchu a v pravdě se modleme 

Píseň nás volá „Nuž pojďte a Bohu plesejte“, tak jsme tu, náš Bože, a snažíme 
se plesat, hlaholit, radovat se, ale přiznáváme, že nám to moc nejde, že neumíme 
pozvednout svůj hlas, jak by se slušelo a patřilo, k tvé oslavě, k chvále a 
díkůvzdání. Dost často si naříkáme a stěžujeme, mračíme se na svět i na lidi 
kolem sebe. Odpusť nám. Máme starosti, máme obavy, někdy nás obestírají 
chmury, pochybnosti a špatná nálada. Pane Bože, nauč nás odhlédnout od svého 
trápení a pohlédnout na tvé skutky, na divy, které konáš. Přináší to úlevu, 
vděčnost a radost. Proto jsme tu zase v kostele, ne abychom si naříkali, ale 
abychom Tě chválili. Haleluja! Amen.  

BIBLICKÉ ČTENÍ   (Linda Homolková) 

První list Tesalonickým 5. kapitola verše 16-28 

„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to 
je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary 
nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se přidržte; zlého se chraňte v každé 
podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i 
tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, 
který vás povolal; on to také učiní. Bratří, modlete se i vy za nás! Pozdravujte 
všecky bratry svatým políbením… Milost našeho Pána Ježíše Krista buď 
s vámi.“  

PÍSEŇ  Svítá 23 Bůh je záštita má (K. Andršová + bubeníci) 

Ref. Bůh je záštita má, Bůh je záštita má. Bůh je záštita má,                                                
s ním nemusím se bát.  
l. Nevím, co mi žítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cestu zakrývají,             
ale Bůh je spása má. Ref. 
2. Každý den od procitnutí k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, 
jenom v Bohu najdu mír. Ref. 
3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v pokušení 
vím, že ty se staráš sám. Ref. 
 

SLOVO DĚTEM  

Dnes děti budou mít v kostele už nedělku a společně si zopakujeme tu část 
Vyznání víry, kterou jsme se už naučili. Minule jsme si povídali o tom, že Ježíš  
„vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího “ a dnes si 
budeme říkat, co tam vlastně dělá „odkud přijde soudit živé i mrtvé.“ Budeme 
mluvit o soudu. 

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. 

NEDĚLKA podle https://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-
pripravy/odkud-prijde-soudit-zive-i-mrtve 



Příběh s rukavicemi 

Připravte si tři různé rukavice — dvě obyčejné pracovní a jednu „krásnou“, 

zdobenou a sehrajte s nimi příběh. Rukavice použijte jako maňásky, předvádějte 

s nimi to, o čem vyprávíte, použijte rekvizity dle své fantazie (ve druhé polovině 

příběhu např. mýdlo a ručník na umytí, jehlu a nit na zašití děr, jablko 

k jídlu atd.). 

Žily byly jednou dvě rukavice. 

Ta první (navléknout na ruku) se jmenovala Fanka a vypadala takhle (popis). 
Pracovala na stavbě — tam, kde se staví domy, protože uměla dávat k sobě 
správně cihly, míchat maltu, lézt po žebříku a spoustu dalších věcí (sundat 

z ruky). 

Ta druhá rukavice (navléknout na ruku) se jmenovala Anka a vypadala takhle 
(popis). Ta zase uměla pěstovat různé rostliny — květiny, ovoce i zeleninu, a tak 
pracovala v jednom zahradnictví (sundat z ruky). Fanka s Ankou se navzájem 
neznaly a každá si žila po svém. 

Jednou se Fance (navléknout na ruku a dále předvádět podle děje) stala ošklivá 
nehoda. Lezla po mokrém žebříku a sklouzly jí prsty. Neudržela se a spadla 
z výšky dolů. Nemohla se vůbec pohnout a musela ji odvézt sanitka do 
nemocnice. Dlouho tam ležela, ale už se nikdy úplně neuzdravila. Když se 
vrátila, na stavbě už pracovat nemohla. A protože nepracovala, chyběly jí peníze 
na bydlení. Musela se vystěhovat z domu, kde žila, ale neměla kam jít. Taky už 
skoro neměla co jíst. Chudák Fanka, co s ní bude? Přespává v parku v křoví, ale 
je jí zima a přes den čeká u obchodů, jestli jí někdo dá něco k jídlu. 

Ten den se vracela Anka (navléknout na ruku a dále předvádět podle děje) 
domů z práce, byla hrozně unavená, celý den nosila těžké květináče a tak se 
těšila, jak si doma odpočine. Na rohu uviděla Fanku — špinavou, roztrhanou 
a smutnou. Nejdřív se otřásla odporem: jak je ošklivá a jak zapáchá. Ale pak ji 
přemohla lítost. Přece tady tu ubohou nemůže jen tak nechat! 

Přišla k ní, pomohla jí vstát, vzala ji k sobě domů, umyla ji, dala jí najíst, 
vyčistila jí oblečení a dlouho do večera si s ní povídala. Příští den Fance 
ukázala, kde by mohla najít nějakou lehčí práci, aby měla peníze na jídlo 
a mohla někde bydlet. Rozloučily se a pak už o ní nikdy nic neslyšela (sundat 

Fanku z ruky). 

Po dlouhé době se Anka ocitla se spoustou dalších rukavic před nádherným 
trůnem. Seděla na něm překrásná rukavice (použít např. nábytek pro panenky), 
všichni se dívali jen na ni. Jak je slavná a mocná! 

A ona se z toho trůnu najednou obrátí k Ance a řekne jí: „Tebe já dobře znám, ty 
sis mě tenkrát všimla a ujala se mě. Vzpomínáš, jak jsi mě kdysi dávno vzala 
k sobě, dalas mi najíst, umyla mě a povídala si se mnou?“ 



Anka nemůže údivem skoro promluvit. Tohle že je ta ubohá, špinavá rukavice, 
kterou našla na chodníku? 

„Jsi to opravdu ty? Vždyť jsi vypadala úplně jinak?“ 

A ona odpoví: „A přece jsem to byla já. A ty jsi mi pomohla. Pojď za mnou sem 
nahoru, čeká nás velká oslava. Zvu tě na tak úžasnou hostinu, jakou jsi ještě 
nikdy nezažila!“ 

Námět k dotvoření 

Děti mohou na čtvrtku obkreslit svoji ruku a obrys vystřihnout. Z jedné strany 
ruku nakreslí jako ošklivou, nemocnou, pořezanou, se špinavými nehty atd., 
z druhé strany ji nakreslí zdobenou, s prsteny, náramky, v krásných šatech atd. 

Při tvoření si můžeme povídat o tom, že neúspěšní, ubozí a oškliví jsou stejně 
významní jako slavní, bohatí a krásní. 

BIBLICKÉ ČTENÍ 

Základem dnešního přemýšlení je žalm 66, který si společně přečteme: 

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země! 
 2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. 
 3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc 
se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. 
 4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. 
 5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, 
vzbuzuje bázeň. 
 6 Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho! 
 7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. 
Odbojníci ať se nevyvyšují! 
 8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. 
 9 Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. 
 10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: 
 11 zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. 
 12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl 
jsi nás však a dal hojnost všeho. 
 13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, 
 14 jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa. 
 15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů 
připravím skot i kozly. 
 16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. 
 17 Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. 
 18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. 
 19 Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.  
 20 Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi 
neodepřel. 
 



KÁZÁNÍ 

„Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte 

chvalozpěvem.“ To je krásná pozvánka na první bohoslužby, které po 9 nedělích 
karantény a izolace kvůli pandemii koronaviru opět slavíme společně v kostele, i 
když nám obličej schovávají roušky a nemůžeme se k sobě moc přibližovat, ani 
ruku si podat nemůžeme, naopak ruce si musíme před vstupem do kostela omýt 
a vydesinfikovat, ale jsme tu společně a společně můžeme hlaholit Bohu, zpívat 
žalmy a chválit Hospodina. Chci se vás zeptat, chyběly vám bohoslužby? (A pro 
vás doma: Chybí vám bohoslužby?) A co vám z nich chybělo? (Co vám z nich 
chybí nejvíc?) Byla to zvláštní doba, kterou jsme prožili a ještě prožíváme, 
každý sám nebo se svými blízkými. Byli jsme zavřeni doma. Byli jsme zavřeni 
ze strachu, z obav, z donucení. A někteří z nás doma zůstávají, protože „venku“ 
ještě není úplně bezpečno a odvirováno. A jsou země, kde v těchto dnech 
koronavirus řádí na plné obrátky a denně umírá mnoho lidí. Zkrátka pohroma 
ještě není za námi, ale u nás se už život pomalu začíná vracet k běžnému rytmu. 
Je jaro a já mám pocit, že celá země, celé stvoření opravdu hlaholí Bohu, chválí 
ho svými květy, svou vůní, bzučením včel a čerstvým vzduchem po májovém 
deštíku. A my jsme také zváni k této oslavě. Můžeme říci Bohu „Jakou bázeň 

vzbuzují tvé činy!“ Můžeme Bohu říci i něco jiného, postěžovat si, ptát se, 
vykřičet svůj vztek, nepokoj, starost. Můžeme s Bohem mluvit, to je velký dar 
modlitby, a taky si můžeme přát, aby celá země zpívala Bohu žalmy a radovala 
se z toho dobrého, co pro nás Pán Bůh chystá. I v dobách, které nejsou zrovna 
lehké, kdy žijeme ve strachu, zažíváme úzkost a rozechvění, kdy stvoření více 
než hlaholí, sténá suchem a vyprahlostí a naše duše též, můžeme vyjít ze své 
každodennosti, ze svých zaběhaných stereotypů a pohledět na Boží skutky, 
dovolit si zírat s otevřenou pusou, hledat ve svém životě momenty, kdy 
zažíváme Boží blízkost a také bázeň.  

Izraelci vzpomínají na to, jak Hospodin obrátil moře v souš a oni mohli projít 
z otroctví do svobody, pryč z Egypta na poušť, kde zažívali nejen pokušení a 
nesnáze, ale také Boží péči. Izraelci vzpomínají na to, jak přešli řeku suchou 
nohou, přešli řeku Jordán a vstoupili do zaslíbené země. Co Bůh dokázal kdysi 
je stále zdrojem naděje. Proto chodíme na bohoslužby, abychom si připomínali 
podivuhodné věci, které mezi námi Bůh dělal a stále dělá. Radujme se tady 
z něho! Tady v kostele se radujme z našeho Boha, z našeho pečujícího Otce, 
milosrdného a věrného. Tady v kostele si povídejme o tom, jak nás osobně Bůh 
povolal, převedl přes moře, přes stíny depresí, přes údolí bolesti a beznaděje a 
radujme se z něho. To je posila sdílení, posila pro naší osobní víru, kterou 
samozřejmě žijeme i mimo bohoslužby. Ale tady, při bohoslužbách, v kostele, 
můžeme mít společnou radost a sdílet společnou vděčnost. 

A tak pojďte, pohleďte na Boží skutky. Každý sám ve svém životě. Kde se vás 
Bůh dotkl? Kde jste pocítili jeho lásku? Kde ve vás probudil ducha odvahy a 
víry? Kde se ve vašem životě otevřela cesta přes moře, prošli jste suchou nohou, 
vyvázli jste z nějakého neštěstí, smutku a trápení?  



Možná se nám to i teď děje, že jsme z první vlny pandemie vyvázli ve zdraví, že 
jsme měli sílu dělat v této době i něco pro druhé nebo naopak že nám druzí byli 
na blízku a pomáhali nám. Nevedl nás v naší pomoci sám Hospodin? Nevedl ty, 
které nám pomáhali, sám Hospodin? Zachoval nás při životě, nedopustil, aby 

nám uklouzly nohy.  

A čím jsme to vlastně prošli? Byla to zkouška nebo trest? Byla to krize nebo 
pohroma? Bylo to požehnání nebo prokletí? „Ano, zkoušel jsi nás, Bože, 

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: zavedls nás do lovecké sítě, těžké 

břemeno jsi nám na bedra vložil. Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, 

šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.“                    
Tak zpívá ten, kdo má to nejhorší za sebou, kdo zažil vysvobození, konec 
trápení, kdo svou špatnou situaci zpětně vnímá jako zkoušku a tříbení, je 
schopen v ní najít i něco dobrého, co mu to dalo a v čem ho to změnilo nebo 
posunulo. Takto nemluví člověk, který právě zkouškou prochází, ten volí jiná 
slova, spíše slova smutku, beznaděje a tázání, jak je najdeme v některých dalších 
žalmech: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi ode mě odvrátil 
svou tvář? Z hlubin bezedných tě volám, Bože. Zanevřel jsi na nás natrvalo? 
Bože, nebuď zticha. Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se 
skrýváš? A někdy ta beznaděj končí i velkou pochybností, „bloud si v srdci říká: 
„Bůh tu není.“ Takové chvíle jste možná i v době velké nejistoty na začátku 
stavu nouze také prožívali a dotíraly na vás různé otázky po smyslu toho všeho. 

Do této chvíle byl žalm v množném čísle, byl to hlas lidu, byl to hymnus, byl to 
zážitek celého společenství. Nyní začíná mluvit jedinec. Nyní je to náš part, 
každého osobně. Nyní se pozvedá hlas jednotlivce, který se zapojuje svým 
chvalozpěvem do chvalozpěvu společenství, jehož je součástí. Děkuje za 
vysvobození z tísně. Bůh odpověděl na jeho volání jako kdysi na volání lidu 
v Egyptě. A tím se ukazuje jeho věrnost, Bůh je stále milosrdný, stále 
připravený konat divy, možná už nejsou tak spektakulární, ale pro nás, pro 
každého z nás osobně, mohou mít velkou sílu. A reakcí na Boží milosrdenství je 
bohoslužba. „Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, 

jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa… Pojďte, slyšte, všichni 

bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal… Bůh mě slyšel, mé 

modlitbě věnoval pozornost.“ 

To je krásné svědectví člověka, který přečkal soužení a byl nesen po celou dobu 
modlitbou. Modlitba nám může dodat sílu v dobách zlých i radost v dobách 
dobrých. A tak „pojďte, slyšte, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal“, na to 
se těším, že si budeme povídat o tom, co pro nás Bůh udělal, v čem nám 
pomohl, kde nám dal vyváznout, kde jsme cítili, že nás drží pevně ve své náruči 
a pronáší nás trápením. A pak až si to uvědomíme a „posdílíme“, možná ten náš 
hlahol a ta naše chvála bude znít radostněji a hlasitěji! 

TICHO – V tichosti každý přemýšlejme, co mi Bůh prokázal. A co z toho 
můžeme a chceme sdílet s druhými? 

 



MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

Bože, několik neděl každý slavil bohoslužby po svém,  jinak, a nyní jsme spolu. 
Je to veliký dar zažívat společenství, sdílet spolu svou víru i své pochybnosti, 
vidět, jakými různými způsoby jsi s námi a pomáháš nám. Děkujeme Ti. Amen.  

PÍSEŇ EZD  610  Kéž bychom to uměli 

1. Kéž bychom to uměli zpívat písně chvály, i když se nám nedaří vše, jak jsme 
si přáli. Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán 
Bůh milující.  
2. David skákal radostí, tak jak hudba hrála, třebas k jeho vážnosti nehodná se 
zdála. Nic si z toho nedělal, i když lidem k smíchu, zpíval Bohu chvalozpěv, 
nedbal na svou pýchu.  
3. Pavel seděl v žaláři, nohy v těžké kládě, třebaže byl bez viny, nenadával 
vládě. Do tmavého vězení nerad šel by býval, to však na tom nemění, že si v 
poutech zpíval.  
4. Tam kde slova nestačí, ještě něco zbývá: Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu 
zpívá. Nemusí o hudbě mít třeba ani zdání, přesto písni vděčnosti nic už 
nezabrání. 
https://soundcloud.com/user-41012488/610-kez-bychom-to-umeli?in=user-

41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 

OHLÁŠKY   (Linda Homolková) 

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY  

Skloň k nám své ucho, Bože, pospěš, máme na srdci bolest tohoto světa, bolest 
našeho společenství i naší osobní bolest. Věříme, že ty nás slyšíš a v modlitbě jsi 
s námi. Nauč nás modlit se a přijímat tvé ticho i tvou odpověď. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Dnes zvlášť myslíme na ty, kdo se rozhodli z různých důvodů ještě zůstat doma 
a nepřišli na dnešní bohoslužby, vzpomínáme na ně, chybí nám tu a doufáme, že 
se situace brzy natolik zlepší a všichni se zde zase ve zdraví sejdeme. Myslíme 
na země, které jsou nyní nejvíce zasaženy koronavirem a vyprošujeme pro ně 
Tvou uzdravující přítomnost. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Pane Bože, prosíme za sílu víry a naděje pro tento svět, za sílu lásky a odpuštění 
pro lidské vztahy, za schopnost a ochotu se ponaučit ze svých chyb, za 
zodpovědnost vůči tvému stvoření, za solidaritu mezi lidmi a mezi národy. 
Prosíme, dej ať i my přispíváme k nápravě světa a k příchodu Božího království.  

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

 

 



Máme na mysli problémy, které tu byly už před koronavirem a nyní se ještě 
zhoršují, myslíme na lidi v exekucích, na ty, kdo žijí ze dne na den, kdo jsou na 
všechno sami, na matky samoživitelky, na ty, kdo pečují o děti s postižením, o 
stárnoucí rodiče, umírající partnery, na ty, kdo mají zodpovědnost vůči svým 
zaměstnancům, na místa, kde se válčí, kde je tvrdá diktatura, pronásledování, 
hladomor. Pane, někdy pociťujeme velkou bezmoc, probouzej v nás kreativitu 
k pomoci druhým. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Prosíme za nemocné členy sboru, za ty, kdo měli úraz, kdo už nemají sílu se 
dostat do našeho společenství a myslí na svůj sbor v modlitbách. Prosíme za 
členy našeho sboru v Domově důchodců v Čáslavi. Prosíme za Dobročinný 
spolek Marta, za fairtrade i za Diakonii v Čáslavi, ve Středních Čechách a v celé 
republice. Prosíme za všechny její zaměstnance, klienty, služby.  

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

Prosíme za sebe navzájem, za naše rodiny, za naše děti a vnoučata, aby vrůstali 
v Krista. Prosíme za všechna setkání, která se v našem sboru pomalu zase 
začnou konat i za požehnání pro ty, kdo je připravují a navštěvují. Nauč nás být 
svědky a přinášet zvěst o tobě lidem kolem nás. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

V tichosti ti odevzdáváme naše prosby. 

Voláme k Tobě: SMILUJ SE NAD NÁMI.  

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 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! 
 

https://soundcloud.com/user-41012488/182-pan-buh-je-sila-ma?in=user-
41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 



 

POSLÁNÍ 

Poslyšme jako inspiraci do dalšího týdne znovu slova apoštola Pavla:  

„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to 
je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ (1. list Tesalonickým 5,16-17) 

POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 

”Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 

půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, 

půjdeš-li ohněm, nespálíš se, 

plamen tě nepopálí.” 

A tak jděte v pokoji. Amen. 

 

PÍSEŇ EZD  686  Radujte se v Pánu vždy 

1. Radujte se v Pánu vždy, radujte se nyní. Na kříži on dokonal, aby triumf 
smrti vzal pro naše dobrodiní. 

2. Že nám Pán je nablízku, na paměti mějme. V tento strastiplný čas, Kristus 
dává světu jas, tak tmy se nelekejte. 

3. Mírnost vaše před světem ať se nezastydí. Skromní buďte, laskaví, 
spravedliví tak, ať ví, to záhy každý z lidí. 

4. Starostmi se netrapte, Bůh je při nás stále. Jemu služte s radostí, 
předkládejte žádosti i hlasy spojte v chvále. 

5. Pokoj Boží převýší každé pomyšlení. S jásotem pak upřímným kráčejte 
vždy cestu s ním, tou cestou ke spasení. 

https://soundcloud.com/user-41012488/686-radujte-se-v-panu-
vzdy?in=user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody 

 

 

 

 

 

 

 



OHLÁŠKY 

Je to hezké, že zase můžeme poděkovat všem, kdo dnešní bohoslužby 
připravovali, za vedení s. farářce Duškové Havlíčkové, za hudební 
doprovod Kateřině Andršové a dětem, za nedělku s. Jitce Richterové a 
za službu, úklid a péči o fairtrade Homolkům. 

Jménem staršovstva vám všem přejeme požehnanou neděli, i vašim 
rodinám a celému našemu sboru.  

Ve čtvrtek 21. května si připomínáme svátek Ježíšova 
nanebevstoupení, zveme vás ke krátké podvečerní bohoslužbě 
v kostele od 17 hodin. 

Příští neděli 24. května se zde opět sejdeme v 9 hodin ke společným 
bohoslužbám.  

V neděli 31. května budou svatodušní svátky a od 9 hodin budeme 
slavit bohoslužby pro malé i velké a také s večeří Páně. Víno se 
bude vysluhovat v malých kalíšcích a budeme dbát na hygienické 
předpisy. Kdo nebude chtít k večeři Páně přistupovat, zůstane sedět 
v lavici a bude zahrnut do jednoho kruhu symbolicky. Nebudeme si 
přát „Pokoj Tobě“ podáním ruky, ale pohledem do očí a budeme 
zažívat i navzdory všem stávajícím omezením společenství Kristova 
stolu. Srdečně Vás všechny k těmto slavnostním svatodušním 
bohoslužbám zveme.  

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB 

Prosíme, abyste při vstupu do kostela použili připravenou desinfekci 
rukou. Je třeba mít roušky (vyjma okamžiku přijímání večeře Páně) a 
dodržovat rozestupy, vyjma členů domácnosti. Prosíme, po dobu 
zvláštních hygienických opatření si noste do kostela svůj vlastní 
zpěvník, pokud nemáte, můžete si ho vzít z kostela. Můžete si také 
nosit svůj vlastní podsedák. Pro bližší organizační informace 
kontaktujte farářku Drahomíra Duškovou Havlíčkovu 774 216 408. 

Pro ty, kdo se na bohoslužby do kostela nevypraví, budou k dispozici 
na webových stránkách našeho sboru domácí bohoslužby, kde najdete 
písně, modlitby, zamyšlení i nedělku pro děti a těm, kdo budou mít 
zájem, bohoslužby tak jako dosud doručím do schránky.  

 



V minulých týdnech probíhal úklid kostela a zahrady kolem 
kostela, děkujeme všem, kdo se do úklidu zapojili, kdyby ještě někdo 
z vás měl čas a chuť pomoci s úklidem na faře, prosím ozvěte se s. 
farářce. 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! Již nyní vám můžeme 
říci dobrou zprávu – dostali jsme od města Čáslav individuální dotaci 
od města Čáslav, která nám pomůže dofinancovat opravu bašty. 

 

Dále vás chceme upozornit, že ve všech našich evangelických sborech 
od Velikonoc do konce května SBÍRKA DARŮ JERONYMOVY 
JEDNOTY. Náš sbor od Jeronymovy jednoty několikrát dostal 
finance, největší dar jsme dostali na opravu farního bytu a i letos 
žádáme od seniorátní Jeronymovy jednoty částku 22 tisíc na splacení 
dluhu, který vznikl v souvislosti s půjčkou na opravu farního bytu. 
Proto prosíme, pamatujte na tuto sbírku a své dary na Jeronýmovu 
Jednotu odevzdávejte ve farní kancelář, br. kurátorovi nebo 
pokladníkovi sboru nebo je posílejte prostřednictvím sborového účtu 
0442090349/0800 do konce května 2020. Variabilní číslo je 100 a 
ještě raději uveďte ve zprávě pro příjemce své jméno a účel: 
Jeronýmova jednota. Děkujeme.                  

 

 

OPRAVA BAŠTY 

Oprava bašty stále pokračuje, už je vybetonovaná podlaha v baště, 
také strop je skoro hotový, památkáři nakonec svolili s odbouráním 
zdi, kde bylo okno. 

 

 



 

 

 
Foto Václav Homolka. 


