
 

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY  

4. postní neděle Laetare 22. března 2020 Čáslav 

Milé děti, milé sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno              
a přeji vám všem požehnané prožití dnešních domácích 
bohoslužeb. Budete je trávit možná v kruhu rodinném nebo             
ve dvou, někdo možná sám. Moc na vás všechny v tomto 
zvláštním a nezvyklém období myslím.                                      
Bohoslužby mi chybí a těším se zase na osobní setkání!  

Jsme spolu spojeni ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého! 

Dnes je čtvrtá neděle v postu, která se jmenuje „Laetare“,                 
to znamená „Raduj se“, slyšíte, tato neděle se navzdory všemu 
nese v radostném duchu.  
 

 

 
Společně čtěme slova proroka Izajáše: 
10 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni,          
kdo ji milujete!  
Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. 
 11 Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší     
pít plnými doušky z prsů její slávy. 
 12 Toto praví Hospodin: "Hle, já k ní přivedu pokoj jako             
řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů.                 
Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou. 
 13 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.                          
V Jeruzalémě dojdete potěšení." 
 14 Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet           
jako mladá tráva.  
Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho 
hrozný hněv je proti jeho nepřátelům. 
 15 Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice,  
aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně. 
 (Izajáš 66,10-15) 

 
PÍSEŇ  Evangelický zpěvník Dodatek 636 Díky Bohu vzdejme 

1. Díky Bohu vzdejme, Králi nebeskému, kterýž nás dobrotivě 
dochoval k jitru dnešnímu. 

2. Budiž z toho chvála, čest, moc, síla, sláva, všemohoucí Pane 
Bože věčný od nás vzdávána. 

3. Račiž i v tento den nám býti přítomen, ode všeho zlého nás 
chrániti, nebs toho mocen. 

4. Tak abychom byli k tvé cti, chvále živi, k prospěchu 
bližnímu a nám k spasení až do skonání. 

5. Po smrti pak časné dej království věčné, kdež bychom tebe 
hojně chválili na věky. Amen 
 



MODLITBA V Duchu a v pravdě se modleme 

Bože mocný a laskavý, my ne-mocní k tobě dnes voláme, 
spojujeme se navzdory vzdálenostem k jedné modlitbě,                         
k modlitbě našeho společenství, k modlitbě lidí, kteří spoléhají            
na tvé moudré a laskavé vedení.  

V poslední době, kdy se po světě šíří nebezpečný virus, zažíváme 
svou křehkost. Svět, jaký jsme ještě nedávno znali, se změnil. 
Většina z nás najednou nemůže dělat to, co běžně děláváme, 
během jedné noci jsme přišli o některé základní svobody,                 
a přesto vše docela poslušně a s pokorou přijímáme, protože nám 
jde o život, o zdraví nás i našich blízkých, o konec pandemie.              
Je to zvláštní, ještě nedávno pro nás myšlenka na to vzdát se 
některých věcí byla téměř nepředstavitelná. 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé slovo do naší situace, 
děkujeme za blízkost a solidaritu, kterou smíme zakoušet               
v těchto nelehkých chvílích skrze své bližní i úplně neznámé lidi.               
Nauč i nás být bližními. Prosíme o ochranu života, o zachování 
důstojnosti a pokoj mezi lidmi.   

Duchu svatý, vánku života a svobody, spojuj nás v jednu Boží 
rodinu a probouzej v nás tvořivý přístup ke krizi, kterou nyní 
zažíváme, a dej, ať plně zakoušíme Boží blízkost mezi námi. 
Amen. 

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. 

 

 

SLOVO DĚTEM  

V nedělní škole jsme před koronavirovým časem společně 
probírali vyznání víry, můžeme na to navázat i dnes. Už umíme 
vyznat: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 
I v Ježíše Krista Syna jeho jediného Pána našeho. Povídáme si o 
Ježíši a dnes si povíme, že byl počat z Ducha svatého, že jeho 
počátek je u Boha.  

Připravíme zabalený dárek (třeba prázdnou krabici, ale hezky 
zabalenou). Co je to? (Čekáme odpověď, že dárek.) 

Chtěli byste ho? Kdo by ho chtěl? (možná některé dítě bude váhat.) 

Pokud váháte —proč byste dárek neměli chtít?                             
(Protože nevíte, co v něm je?) 

Můžete hádat, co v něm je. 

Dnes budeme mluvit o dárku. Daru. Od Pána Boha lidem. 
Tentokrát přinesl dar anděl. Přišel k mladé ženě Marii, pozdravil          
a řekl: Pán Bůh posílá lidem dárek. A ty budeš první, kdo ho 
uvidí… Marie byla nejistá, když to slyšela. Podobně jako my, 
když dostáváme krabici a nevíme, co je uvnitř.                                    
Ale řekla: Děkuji, Pane Bože.  

Dále viz: https://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-
pripravy/jenz-se-pocal-z-ducha-svateho 

 

 

 



Pro mladší děti příběh k přečtení: 

Je ráno, v Nazaretě jdou děti do školy. Tedy, do školy jdou jen 
kluci, aby se učili číst a vyznat se v Bibli. Holky do školy nechodí. 
Mají ale svou „školu“ doma — ráno poklidit, vytřepat deky, ve 
kterých spala celá rodina, dát vodu zvířatům, sebrat vajíčka, 
slepicím nasypat zrní, zamést doma i na zápraží. 

„Já už mám hotovo!“ volá Johanka na sousedku Marii, která právě 
zametá přede dveřmi. 

„My dneska budeme péct s mámou chleba, “ odpovídá jí Marie. 

„Jé, můžu k vám? Pomůžu ti!“ hrne se Johanka k Marii. Ta má 
radost, hned bude doma veseleji. 

Dívky válí placky, maminka je peče na ohni. „Teto, povídej nám 
nějaký příběh,“ škemrá Johanka. 

„Já mám nejradši ten o stvoření,“ zasní se Marie. „Všechno je 
pusté a prázdné, nikde nic, ale nad vodami se vznáší duch Boží. 
A pak, když Bůh rozkáže, nastane světlo, noc a den, voda a souš, 
rostliny a zvířata, člověk. Všechno najednou začne růst a množit 
se.“ 

„To je krásný příběh,“ říká maminka. „Ale já vám dnes povím 
o naší pramatce, o Sáře. Hospodin, náš Bůh jí slíbil dítě. Sára na 
něj čekala celý svůj život. Jenže dítě nepřicházelo. Sára stárla. 
S manželem Abrahamem se přestěhovali do zaslíbené země, ale 
zaslíbený syn pořád nikde. Sára už to vzdala, vždyť jiné v jejím 
věku byly babičkami. Už to prostě nešlo, byla moc stará. A pak 
jednou kde se vzali, tu se vzali Boží poslové — andělé — 
a vyřídili vzkaz od Hospodina — teď se vám narodí syn. Sára se 
tomu musela smát. Vždyť je jí skoro sto let!  

Ale pak se smála z velké radosti. Bůh splnil, co slíbil. Opravdu se 
jí narodil syn Izák.“ 

„Vidíš, Marie, to je jako s tím stvořením — pusto, prázdno — 
a najednou Bůh řekne, a je tu dítě!“ směje se Johanka. 

„Mně to zas připomíná příběh o Chaně, která taky dlouho čekala, 
až se jí narodí dítě. Prosila Hospodina, aby jí dal syna. A narodil 
se jí chlapec — náš prorok Samuel.“ 

„A nebo matka soudce Samsona, co vysvobozoval náš lid, tu také 
Hospodin obdaroval dítětem až po dlouhé době,“ dodává Johanka. 
„Vidím, že se v Písmu vyznáte lépe, než kdejaký kluk!“ usmívá se 
maminka. „Hospodin je Bůh nových a nečekaných 
začátků,“ dodává. 

Uplynou dva tři roky, z Marie je holka na vdávání. Rodiče ji slíbili 
tesaři Josefovi, co má dílnu o pár ulic dál. Ještě svatba nebyla, ale 
už se pomalu chystá. Marie bude Josefova. Ale ještě než došlo 
k svatbě, stala se zvláštní věc. 

Marii navštívil anděl, ten zvláštní Boží posel. „Buď zdráva, 
nositelko Boží milosti!“ Marii ta nečekaná návštěva zarazí — ji, 
obyčejnou holku, zdraví návštěva jako nějakou důležitou 
a vzácnou osobu. Ale pozor, kdo zná Bibli jako holky z Nazareta, 
ví, že kde se objeví andělé, tam se budou dít věci! Překvapením 
není konec. „Marie, budeš mít dítě. Narodí se ti jedinečný syn.“ 

„To myslíš, až si vezmu Josefa, že pak budeme mít dítě?“ ptá se 
Marie. 

„Ne, Marie, bude to jinak. Ale neboj se, Bůh tě má rád. Tvoje dítě 
bude svaté a přímo Boží.“ Anděl se posadí k Marii a začne jí 
povídat příběh. Andělé rádi vyprávějí takovéhle příběhy.  



„Marie, vždyť víš, že Hospodin je Bůh nových a nečekaných 
začátků. Jen si vzpomeň na Sáru, na Samsonovu matku, na Chanu! 
Jejich děti se podle lidí vůbec nemohly narodit. Ale Bůh to byl, 
kdo jim dal děti. I Alžběta, tvoje příbuzná, čeká dítě, ačkoliv o ní 
bylo známo, že prostě děti mít nemůže. Vzpomeň si, Marie, na ten 
příběh o stvoření, který máš tak ráda — kde je duch Boží, tam 
mizí pustota a prázdnota. Začínají nové věci. I tvoje dítě bude 
nový začátek. Bůh chce být s tebou i se všemi lidmi. Chce vám být 
nablízku. Proto taky pojmenuješ to dítě Ježíš. Vždyť to jméno 
znamená „Bůh je spása, záchrana“. Mnoho lidí zachrání. Mnoho 
lidí zažije, jak je jim Bůh blízko. Proto mu také budou říkat 
Immanuel (a to znamená „Bůh je s námi“). Pro mnoho lidí bude 
tvůj syn cestou k Bohu. Nemusíš se bát.                                                                                   
Marie se přestala bát a řekla: „Tak dobrá, sice nevím, co mi to 
všechno přinese. Ale chci sloužit Bohu a jeho příběhu. Ať se stane, 
jak říkáš.“ 

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti, že jsi s námi. Děkujeme, že jsi 
slíbil dát nám zachránce a také jsi to splnil. Děkujeme ti za Ježíše 
a za to jaký byl a co dělal. Teď víme, že takhle dobře to s námi 
myslíš. Amen. 

PÍSEŇ  Evangel. zpěvník Dodatek  627 Má duše Boha velebí 

Refrén: Má duše Boha velebí, chválu vzdává, Pánem je nejen na 
nebi, buď mu sláva.                                                                          
1. Opuštění budou slouti lidem tvým, poníženým dáváš vládnout 
královstvím.                                                                                               
2. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází, bohatý a jistý s prázdnou 
odchází.                                                                                                     
3. Až do prachu srážíš mocné na trůnu a odnímáš pyšným meč i 
korunu.                                                                                              
4. Pro lačné stůl hojný připravený máš, žíznivým pak plný kalich 
naléváš. 

 

 

 

převzato z https://katecheze.evangnet.cz/ 

 

 

 



 

BIBLICKÉ ČTENÍ                                                                  
Matoušovo evangelium 17. kapitola verše 1 – 8. 

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana 
a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 2 A byl proměněn před 
jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 
 3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 
 4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; 
chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden 
Eliášovi." 
 5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku 
promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si 
vyvolil; toho poslouchejte." 
 6 Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. 
 7 Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a 
nebojte se." 
 8 Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše 
samotného. 
 

ZAMYŠLENÍ 

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra 

Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 

Po šesti dnech karantény, zákazu vycházení a shromažďování, 
nošení roušek, strachu o své blízké, o svou práci, o budoucnost            
a také snaze nějak pomoci, nás Ježíš chce vyvést na vysokou horu, 
kde budeme sami, sami za sebe, sami s ním, kde nám dá 
vydechnout, zakusit jiný rozměr života, rozměr duchovní až 
nebeský. Ježíš vyvedl své nejbližší učedníky na horu, aby byli          
o samotě, ale nakonec se ukáže, že tam mají společnost. 

 

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce            

a jeho šat byl oslnivě bílý.  

Po šesti dnech karantény, se svět proměnil před našima očima,          
ale není zářivý a bílý, je spíše ponurý a prázdný, ulice se vylidnily, 
společenský život ustal, nákupní centra se uzavřela, ale někde je 
rušno a to víc než obvykle – v nemocnicích na infekčních 
odděleních, v laboratořích, na linkách pomoci, v šicích dílnách, 
které stejně jako v Čáslavi provizorně vznikají v prázdných 
hospodách, v knihovnách, v obchodech, rušné jsou také telefonní 
linky, protože lidé spolu zůstávají v kontaktu často jenom přes 
telefon. A přece někteří se proměnili nebo byli proměněni před 
našima očima, jsou bílí a září jako andělé, jsou to lidé, kteří jsou 
ochotni pomoci, kteří nám nabídnou pomocnou ruku, kteří 
neváhají a nasazují svůj život, i když třeba nemají dostatek 
ochranných pomůcek ani dost sil, nejí, nespí, sotva se drží na 
nohách, ale vytrvale bojují proti šířící se nemoci nebo šířícím se 
fake-news nebo proti šířící se beznaději a smutku.   
Ježíš byl před očima učedníků proměněn, ještě před chvílí jim 
vyprávěl o tom, jaké utrpení a fiasko ho čeká v Jeruzalémě a 
najednou učedníci vidí svého Ježíše z jiného pohledu, jako Syna 
člověka, jako Mesiáše. Myslím, že nejde ani tolik o proměnu 
Ježíše jako o proměnu učedníků.  

A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Nato 

promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; 

chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden 

Eliášovi.“ 

Po šesti dnech karantény máme možná někdy chuť ze všeho 
uniknout, už aby to skončilo, abychom měli zase tu svou pohodu, 
nechce se nám vlastně řešit tu novou situaci, zaujmout k ní 
stanovisko, nějak se v ní začít orientovat. 



Úplně rozumím učedníku Petrovi, že by rád ten okamžik na hoře 
proměnění podržel, zastavil, zabydlel se v něm. Nechce se mu do 
Jeruzaléma, nechce, aby Ježíš trpěl, nechce zažít nic 
nepříjemného, chce podržet ten obraz zářícího Ježíše, který 
rozmlouvá s Eliášem a Mojžíšem.  

Ježíš nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku 

promluvil hlas: „To je můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; 

toho poslouchejte.“  

Po šesti dnech karantény, zmatku a nejistoty, jak nově přeskupit a 
uspořádat svoje životy, jak vzdělávat své děti doma, jak se postarat 
o ty nejzranitelnější, jak žít společenství sboru, jak se vyznat ve 
všech informacích, potřebujeme slyšet jasné slovo do naší situace, 
a mně se to Boží slovo líbí a mám z něho radost: „To je můj 
milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte:“  

Syn milovaný, Syn vyvolený, Syn s lidmi a lidským osudem skrze 
jesle a kříž spoutaný, Syn s Bohem ve svém zmrtvýchvstání 
nalezený je pro nás ten nejlepší průvodce a společník na všech 
životních cestách a tak ho následujme a poslouchejme i v době 
nouze a krize.  

Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale 

Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ Oni 

pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. 

Po šesti dnech karantény, kdy dotyk s druhými je velmi omezený, 
nepodáváme si raději ani ruce a nepolíbíme se s přáteli, je pro mě 
Ježíšovo slovo o dotyku jako balzám na duši. Ježíš se učedníků na 
té vysoké hoře po tom všem, co tam zažili za tu krátkou chvilku 
vytržení z reality, dotýká a říká jim: „Vstaňte a nebojte se.“             
To je slovo, které si s sebou z té dnešní nedělní hory proměnění a 
vytržení můžeme odnést.  

Je to Ježíšovo evangelium proti strachu, které nám připomíná i 
jiná slova v Bibli „Neboj se, já budu s tebou, vykoupil jsem tě, 
povolal jsem tě tvým jménem, nestane se ti nic zlého…“                
A učedníci pozvedli oči a najednou už neviděli ani Eliáše ani 
Mojžíše, už viděli jenom svého pozemsky vyhlížejícího Ježíše, ale 
viděli ho jinak. Něco důležitého na té hoře zažili, zažili Boží sílu a 
Ježíšovo napojení na Boží sílu. 

Až skončí karanténa, možná po mnoha dnech, budeme také 
proměnění, někteří si projdou peklem, protože o někoho blízkého 
přijdou nebo budou mít o někoho z blízkých velký strach, jiní si 
projdou uvědoměním, že všechno není tak samozřejmé, jak se 
zdálo, někteří možná prozřou a budou se dál omezovat s ohledem 
na klimatické změny, jiní zažijí blízkost druhých, fungující síť 
vztahů, někdo pocítí intenzivní blízkost Boží. Zkrátka 
nezůstaneme stejní, něco z toho zlého můžeme vytěžit, můžeme  
ke krizi tvořivě přistoupit. A tak vám přeji, abyste dnes na té hoře 
proměnění, na kterou nás pozval Pán Ježíš, mnohé pochopili a 
hlavně zažili Boží dotyk jeho lásky a pokoje, a až z té hory zase 
sestoupíte, aby vás ten dotyk Boží lásky provázel i na cestě do 
Jeruzaléma, na cestě utrpení, na cestě nejistoty a strádání, na cestě 
jinak poskládaného života.  

TICHO – v tichu přemýšlejme, kde prožíváme proměnění, v čem 
se chceme nechat od Boha proměnit, co pro nás znamená Ježíš. 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ 

Pane Ježíši, děkujeme za tvůj dotyk a za tvé povzbudivé slovo. 
Prosíme, abychom měli svá srdce obrácená k tobě a cítili ve své 
duši pokoj a uměli pomoci tam, kde je to potřeba. Amen 

   

 



OHLÁŠKY   

Bohoslužby pro vás tuto neděli připravila vaše farářka Drahomíra 
Dušková H. A příští neděli je připraví podle březnového programu 
br. farář Pavel Jun.  

Kostely jsou sice uzavřené, ale POSTNÍ SBÍRKA DIAKONIE 
pokračuje až do Velikonoc. Její výtěžek je určen pro libanonskou 
školku Tahaddi, která poskytuje bezpečné prostředí dětem 
syrských uprchlíků a z chudých libanonských rodin. Přispět je 
možné na ni bankovním příkazem na stránkách Diakonie: 
https://postnisbirka.diakonie.cz/ nebo je možné přispět na aktuální 
veřejnou sbírku Diakonie přímo obětem pandemie. Diakonie 
reaguje na aktuální situaci a zřídila stránky 
https://jsmesvami.diakonie.cz/ , které slouží k informovanosti, 
k registraci dobrovolníků a ke koordinaci pomoci. 

Myslíme na vás všechny, a pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, 
popovídat si po telefonu, půjčit knihu, bibli, zpěvníky nebo 
nakoupit, neváhejte se ozvat s. farářce na telefon 774 216 408.  

A pokud ještě nemáte roušku, dejte vědět, za Dobročinný spolek 
Marta je pro nás šije s. Ruth Junová, které patří velký dík!!!!           
A postupně se přidávají i další ochotné sestry i bratři (                    
Moc děkuji za to, že myslíte na starší členy našeho sboru a za 
veškerou nabídnutou pomoc! 

 

 

 

 

 

 

MODLITBA pro čas pandemie (překlad z Karl Barth for dummies) 

Kéž my, kteří jsme jen znevýhodněni, pamatujeme na ty, jejichž 
život je v sázce.  

Kéž my, kterým nehrozí žádné velké riziko, pamatujeme na ty 
nejzranitelnější. 

Kéž my, kteří si můžeme dovolit ten luxus a můžeme pracovat 
z domu, pamatujeme na ty, kteří se musí rozhodnout, jestli budou 
chránit své zdraví nebo si vydělávat na nájem. 

Kéž my, kteří máme možnost postarat se o děti, když je škola 
zavřená, pamatujeme na ty, kteří tuto možnost nemají. 

Kéž my, kteří jsme museli zrušit naplánované cesty, pamatujeme 
na ty, kteří se nemají kam utéci. 

Kéž my, kteří kvůli zmatkům v ekonomice přicházíme o svůj zisk, 
pamatujeme na ty, kteří žádný zisk nemají. 

Kéž my, kteří kvůli karanténě trávíme čas v pohodlí svého 
domova, pamatujeme na ty, kteří žádný domov nemají. 

Naši zemi sice svírá strach, ale je čas milovat. Proto když nyní 
nemůžeme jeden druhého fyzicky obejmout, hledejme jiné 
způsoby, jak svým bližním zprostředkovat láskyplnou Boží náruč.  

Amen 

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 200 V tvé síle Bože můj  

1.V tvé síle, Pane Bože můj, všem bouřím vzdoruji a mořem času 
v přístav tvůj bezpečně dopluji.  
2. Ať hrozí temné úskalí, neb děsí hukot vln tvá moc vln hory 
povalí a zachrání můj člun.  
3. Mé kormidlo ty řídě sám, utišíš příval pěn, že dravým moře 
hlubinám neklesne loď má v plen.  
4. Hle, v dáli spásy kyne břeh a blaha svítá kraj! Tam v přístav řiď 
mé lodi běh a v svůj dej vstoupit ráj. 
 

POSLÁNÍ 

„Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li 
jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou 
radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, 
jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 
ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího 
než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jemu. 
Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“  

(List Filipským kapitola 2., verše 1-5) 

POŽEHNÁNÍ 

Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 

Ve jménu Boha, Tvůrce celého světa, i Ježíše Krista, nositele nové 
smlouvy, i Ducha svatého, který otevírá oči i srdce, žijte v pokoji 
a buďte svědky o naději. Amen. 

 

 

 

PÍSEŇ Evangelický zpěvník 182 Pán 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! 

 

 


