
 
 
NEDĚLE 14. ÚNORA 2021  BOHOSLUŽBY se slibem staršovstva 
 
POZDRAV 
Tyto bohoslužby slavíme ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. 
Amen. 
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. 
 

Milé sestry, milí bratři, milé děti. Přeji vám požehnané nedělní ráno.                 

Dnešní neděle se jmenuje Estomihi, a kromě toho, že je to valentýnská 

neděle, je to poslední neděle před Popeleční středou.              

V luteránské tradici to byla poslední neděle, kdy se ještě provozovala 

hudba, pak se vše odmlčelo až do Květné neděle. Slavíme bohoslužby, 

a dnes také proběhne slib našeho nového staršovstva, všechny vás 

srdečně zdravím a vítám mezi námi i našeho seniora Jakuba Kellera. 

Chci vás také vyzvat k tomu, abyste se cítili svobodni, pokud budete 

mrznout, vstát a různě se pohybovat nebo i odejít.  

 
INTROIT 
„Buď mi skálou záštitnou, Hospodine, buď opevněným domem pro mou 
spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a 
doveď mě k cíli.“  (Žalm 31,3-4) 
 
MODLITBA  Tomáš Starý 
 
PÍSEŇ  EZD 667 Vítězi k poctě zpívejme  sloky 1 a 5 (M. Rejchrt) 
1.Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána. V radosti spolu 
slavme dnes den vzkříšeného Pána!  Ref: /:Radujme se, veselme se, 
chválu vzdávejme.:/ 
5.Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé Jméno chválí Boží 
lid, ó Tvůrce všehomíra!  Ref: /:Radujme se, veselme se, chválu 
vzdávejme.:/ 
 



SLIB STARŠOVSTVA (senior Jakub Keller) 
Úvod 
Otázky pro staršovstvo 
1.Přijímáte své pověření k presbyterské službě?  
Jestliže tomu tak je, odpovězte : Ano, s pomocí Boží.  
 
2. Chcete se jako presbyteři a presbyterky starat o to - aby bylo ve 
vašem sboru otevřeno pro blízkost Božího království- aby tu mohlo znít 
slovo Boží - aby se vysluhovaly svátosti- aby se evangelium mohlo 
zvěstovat všem lidem hledajícím - těm, kteří tu jsou dnes, i všem 
přicházejícím generacím? Chcete pečovat o to, aby k tomu byly 
vytvářeny všechny vnější podmínky?  
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano. 
 
3. Chcete žít spolu s farářkou a ostatními presbytery v lásce a 
vzájemném odpuštění jako ti, kdo jsou zváni k jednomu stolu Páně? 
Chcete stát při své farářce a spolu sní podpírat ty, kdo procházejí 
těžkostmi a trápením? Chcete dbát na to, aby se vaše farářka mohla 
věnovat službě kazatelské a pastýřské a měla možnost dále se 
vzdělávat?   
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.  
 
4. Chcete se vyvarovat všeho, co by narušovalo důvěru ve sboru? 
Chcete zachovávat v tajnosti, co vám jako presbyterům/presbyterkám 
bude důvěrně svěřeno? 
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.  
 
5. Uznáváte, že vás křest a večeře Páně – znamení jednoty Kristova lidu 
– zavazují k otevřenosti vůči členům jiných církví? 
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.  
 
6. Chcete spolu se svojí farářkou pečovat o to, jak církev působí ve 
vašem městě, ve vašich obcích a místních komunitách? Jestliže tomu 
tak je, odpovězte: Ano. 
 
Otázka pro farářku a otázka pro sbor 
Modlitba  a požehnání 



PÍSEŇ EZD  635 Tvá Pane láska (R. Edwards) 
 
1. Tvá, Pane, láska nám sílu dává, je jako číše vody studené.                                            
Má sílu těšit smutnou duši a zvednout tělo zemdlené. 
2. Tvá milost, Pane, je nekonečná, své odpuštění nám všem dáváš zas!                  
Tvým darem je i milý úsměv těch, kteří žijí vedle nás. 
3. Ve víře dáváš nám poznat, Pane, že nejsme sami - s námi přebýváš,                       
Svým pokojem a požehnáním bohatým činíš život náš. 
4. Tvé svaté slovo nás moudře vede a učí cestě, po níž třeba jít.                                
Jen odvahu mít spolehnout se a podle tvého slova žít. 
5. Co jen je člověk, čím zasloužil si, že, Pane, ty jsi na něj pamětliv?                     
Pochopit nelze, snad jen žasnout! Dík budu vzdávat, co jsem živ. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ   Zjevení 3. kapitola verše 7 – 13 
7 Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, 
který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, 
nikdo neotevře:  
8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je 
nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo 
a mé jméno jsi nezapřel. 9 Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze 
synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že 
přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. 10 
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině 
zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. 11 Přijdu 
brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. 12 
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již 
neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového 
Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. 13 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ 
 
KÁZÁNÍ 
Existují různé deskové nebo karetní hry, ve kterých si hráči mohou 
vybrat postavu a ta postava má různé schopnosti – třeba procházet zdí 
nebo má víc životů než ostatní nebo umí povstat z mrtvých nebo se 
s někým vyměnit. Některé postavy jsou hodně oblíbené a žádané, 
protože mají super schopnosti, o jiné zas takový zájem není, i když se 
s nimi také dá vyhrát.  



Postava, kterou jsme si my vybrali nebo spíš ona si vybrala nás, se 
jmenuje Svatý a Pravý a jeho super schopností podle Zjevní Janova je, 
že má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, 
nikdo neotevře. Tato postava má ten nejvzácnější klíč, má klíčovou 
pravomoc a poslední, rozhodující slovo.  S takovou postavou zvítězíme 
v životě i ve smrti. Je to Pán otevřených dveří, otevřených šancí a 
příležitostí. Ježíš Kristus. 
Jan na ostrově Pathmos zapsal své sny, obrazy a zjevení, psal je v době, 
kdy byli křesťané krutě pronásledováni za císaře Diocleciána a 
adresoval je sedmi církvím v různých městech, adresuje je křesťanům 
v nejistých dobách a nejistých poměrech, tedy i nám tady v Čáslavi.  
Andělu církve ve Filadelfii piš... Filadelfie bylo malé městečko na okraji 
římské říše, neslo sice krásný název, Filadelfie znamená bratrská láska, 
ale jinak to byl totální zapadákov, navíc to bylo místo častých 
zemětřesení, mnohdy ničivých. Umíme si představit, že i ten křesťanský 
sbor ve Filadelfii nebylo žádné centrum, které by přitahovalo spoustu 
lidí, mládeže, mladých rodin. Navíc křesťanům hrozilo pronásledování, 
a tak někteří vykutálení členové zřejmě opouštěli sbor a raději se začali 
hlásit k židovství, které mělo císařskou výjimku a nepodléhalo 
pronásledování. Zůstalo jen pár věrných, kteří věřili Ježíšovým slovům, 
plně se o ně opírali, denně věrně žili, že „co je císařovo, patří císaři a co 
je Boží, patří Bohu“ a za to je čekala smrt.  
Možná měli občas pocit, že dveře se před nimi uzavřely, že se ocitli ve 
slepé uličce a není pro ně už žádná naděje. Kdo ponese víru v Krista 
dál? Kdo zůstane? Jaká je budoucnost pro jejich sbor?  
Do této tísnivé doby, do chmurných myšlenek a mlhavých vyhlídek 
zaznívají slova Svatého a Pravého. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel 

jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš 

nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Někdo to 
vidí, někdo se dívá, i to v těžkých dobách pomáhá. Zvlášť když se dívá 
ten, který prošel sám peklem. Ježíš vsází na nepatrnost, opakuje nám 
v různých obměnách, že malí budou velcí, poslední budou první a 
slabost Boží, že je silnější než lidé. Dveře se pro křesťany ve Filadelfii 
možná zavíraly, ve sboru to skřípalo a vrzalo, báli se toho posledního 
zaklapnutí, té tmy a beznaděje. Ale Ježíš strčil svou nohu do dveří a 
nenechá je zaklapnout. On otevírá před námi dveře příležitostí a naděje 
a nikdo na celém světě ani v podsvětí ty dveře nemůže zavřít.  



To je superschopnost této postavy. On vidí naše skutky. Všiml si 
věrnosti filadelfských, kteří zachovali jeho slovo a nezapřeli ho v tomto 
světě, nedali se odlákat, i za cenu života zůstávají věrní. On si je 
zamiloval a způsobí, že přijdou i ti, kteří odpadli a padnou jim k nohám, 
uvidí, že Pán je s těmi nepatrnými a bezmocnými. 
Vlastně bych si i v naší době, v naší situaci přála takový dopis dostat, 
takové povzbuzení a vlastně jsem ho už dostala. Jan píše i nám, do 
našeho zapadákova, do našeho sboru, kde se dveře zrovna netrhnou a 
naše moc je také nepatrná. Sice nejsme pronásledováni krutým císařem, 
ale možná nás pronásledují naše chmurné myšlenky, rezignované 
povzdechy, otázky a pochybnosti, starost o budoucnost sboru, církve, o 
naší vlastní budoucnost. A Pán otevřených dveří nám slibuje, že bude 
s námi, on je alfa i omega, počátek i konec, on otevírá dveře k plnému 
životu a žádná moc ani mocnost, ba ani naše bezmoc ty dveře nemůže 
zavřít. V tom je síla, v tom je naše síla.  
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině 

zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.  

Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín 

vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha…  

Filadelfští obstáli, zůstali věrní, nyní jsou už na pokraji sil, ale právě  
oni s nepatrnou mocí mají největší šanci obstát ve zkouškách. Pán přijde 
brzy a oni mají jen dělat to, co dělali dosud – držet se usilovně víry, 
zaslíbení, slova. To stačí, protože právě to už jim otevřelo dveře, které 
nikdo nezavře. To stačí – věřit, nezapřít evangelium, nenechat se svést 
na cestu pohodlí. Takové Ježíš učiní sloupem v chrámě svého Boha a 
chrám již neopustí. Ti, kteří jsou na pokraji sil, mají nepatrnou moc,   
ale stále věří,  jsou ti praví sloupové sboru, církve, Božího chrámu, jsou 
oporou a pilířem. Právě ti, kdo zůstávají věrní Božímu slovu, i když 
všichni kolem odpadají a vydávají se na jiné cesty, jsou budoucností 
církve. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Amen. 
 
MODLITBA + PŘÍMLUVY + MODLITBA PÁNĚ    
Pane, prosíme Tě za všechny pronásledované, za ty, kdo se nechtějí a 
nemohou podvolit totalitárním režimům a vládcům, kdo trpí pro 
spravedlnost. Voláme k tobě: PANE, SMILUJ SE. 
 



Pane otevřených dveří, otevírej dveře tam, kde lidé nevědí, kudy dál, co 
dělat, jak naložit se svým životem, se svým smutkem, se svou nenávistí.  
Otevírej dveře tam, kde se zasekly vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi 
manželi, partnery, přáteli, lidmi ve sboru, mezi generacemi. 
Voláme k tobě: PANE, SMILUJ SE. 
 
Pane, prosíme za naše nemocné, za ty, kdo mají covid a není jim dobře, 
za ty, kdo se o ně starají, za zdravotníky, kteří jsou na pokraji sil, za děti 
zavřené doma, za vztahy v rodinách, za situaci v naší zemi, na celém 
světě. Voláme k tobě: PANE, SMILUJ SE. 
 
Pane, prosíme také za náš sbor, za naše staršovstvo, za Diakonii i naše 
různé plány a nápady, jak pozvat lidi k nám do sboru, požehnej nám a 
celé své církvi v nadcházejí postní době, kterou můžeme využít 
k duchovnímu osvěžení a načerpání.  
Voláme k tobě: PANE, SMILUJ SE. 
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 EZ 236 Ježíši, Pane nejvyšší  sloky 1 a 2 a 6 
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. 
6. Ukaž se v své slávě věčné, kdež Město bezpečné a v něm andělské zpívání 
vždycky bez přestání.  
 
POSLÁNÍ  
„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo 
nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a 
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Židům 10,23-24) 
 
POŽEHNÁNÍ 
Láska Pána Ježíše ať se vás zmocní, síla Pána Ježíše ať posílí vás v jeho službě, 

radost Pána Ježíše ať naplní vaše srdce a požehnání všemohoucího Boha Otce i 
Syna i Ducha svatého buď mezi vámi a zůstaň s vámi navždy. Amen.  



PÍSEŇ  EZD 610 Kéž bychom to uměli – sloky 1 a 4  
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. 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. 

 
OHLÁŠKY  
Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka Drahomíra Dušková 
H. a senior našeho Chrudimského seniorátu Jakub Keller. 
V pondělí se bude od 19 hodin konat online staršovstvo. 
Ve středu je popeleční středa, začátek 40ti denního postního období, 
chceme do tohoto období vstoupit společně modlitbou, v tichu, písní i 
slovem. Srdečně vás zveme na popeleční nešpory v 17 hodin v kostele a 
v 18 hodin bude pravidelná Abeceda Křesťanství online rovněž na téma 
půst. 
V pátek se měl konat večer s hostem v rámci České křesťanské 
akademie s hostem Zdeňkem Bártou, po dohodě s ním jsme setkání 
odložili, pátečníci se nesejdou, mohou se připojit ke středečnímu setkání 
v kostele nebo online. 
Příští neděli bude první postní neděle, zveme vás na bohoslužby pro 
malé i velké s vysluhováním večeře Páně. Při bohoslužbách děti 
dostanou porouchané letadlo pilota z Malého prince a během postního 
období budou mít možnost ho spolu s rodiči opravit.  
Od příští neděle opět můžete nosit trvanlivé potraviny nebo základní 
drogerii do kostela, na žádost našich sborových obvodních lékařů 
Dobročinný spolek Marta opět vyhlašuje potravinovou sbírku, tentokrát 
pro náš region. Děkujeme!!! 
V neděli končí nouzový stav, ještě nevíme, co to přesně bude znamenat 
pro naše bohoslužby, prosíme proto, sledujte naše webové stránky, 
facebook nebo zavolejte na faru pro informace.  
Minulou neděli se při sbírce vybralo 900  Kč a dnešní sbírka je určená 
na činnost našeho sboru.  
 



 
Srdečně Vás zveme na 

 POPELEČNÍ 
NEŠPORY 

 

v evangelickém kostele v Čáslavi  
(ulice Jana Karafiáta) 

 

 

 
Popeleční středa 17. února 2021 od 17 hodin 

Společně vstoupíme do čtyřicetidenního postního období tichem, modlitbou,  
písní a zamyslíme se, jak chceme letos v době koronavirové prožít  

„40 dní bez…“ a „40 dní s …“ 
 

DALŠÍ POSTNÍ MEDITACE V KOSTELE BUDOU  
VE STŘEDU 3.,10.,17. a 24. března od 17 – 17, 30 hodin  

 
Všichni jste srdečně zváni! 

 
 


