
 
SVATODUŠNÍ BOHOSLUŽBY 23. května 2021 Čáslav 

 

 
POZDRAVENÍ                                                                                             
Bůh sám je ten, kdo nás zde přijímá v tuto chvíli,  
jeho pokoj ať je s každou a s každým z vás! 
Scházíme se ve jménu Boha Stvořitele, Syna Spasitele a Ducha Utěšitele. 
 
Vítám vás k svátečním svatodušním bohoslužbám, při kterých budeme 

společně slavit večeři Páně a také den Diakonie. Dnes je padesát dní po 

Velikonocích, slavíme svátek Ducha svatého, který se stal  narozeninami 

církve. Přejme si tedy k těmto narozeninám církve všechno nejlepší a hlavně 

hodně Ducha!!!  

 
INTROIT  
„Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete! Je výrok Hospodinův.“  
(Ezechiel 37,14) 
 
PÍSEŇ:   Evangelický zpěvník Dodatek 675  Přijď již, přijď Duchu 
Stvořiteli                
1. Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli, Duchu smíření. Přijď již a proměň svět 
náš celý v nové stvoření.                                           
Ref: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, 
daruj pokoj svůj.                                                                        
 2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu. Najdi zbloudilé, oslov 
hluché, žehnej životu. Ref.                                      
3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši 
svobody. Ref. 



 
MODLITBA:  
V Duchu a v pravdě se modleme:  

Hospodine, Pane náš, chválíme tě za všechno, co z tvé štědré ruky dostáváme, 
a že toho není málo! Děkujeme za dnešní ráno, za vůni rozkvetlých jabloní, 
za svěží vánek, jemný déšť. Děkujeme za něžný dotyk, laskavé slovo, 
chápající pohled, za lásku a přijetí. Děkujeme za působení tvého Ducha 
v našich životech, za vanutí ducha tvořivosti a hravosti, za vanutí ducha 
smíření a pravdy. Děkujeme, že tvůj Duch vane, kam chce, že ho nemáme 
v moci, ale ku pomoci.  
Bože, ty jsi nás stvořil svým slovem a oživil svým dechem, prosíme o tvé 
oživení i dnes, aby se nám žilo lehčeji, spokojeněji, radostněji, svobodněji, 
abychom tě rádi chválili, modlili se k tobě, scházeli se spolu a byli svědky 
naděje pro celý svět. Pro Ježíše Krista tě o to prosíme. Amen. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ Jóel 3,1-5 
1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše 
dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít 
prorocká vidění. 2 Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého 
ducha. 3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a 
sloupy dýmu. 4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den 
Hospodinův, veliký a hrozný. 5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo 
jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak 
řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.  
 
PÍSEŇ Svítá  57  Vzácný hosti, přijď 
1.Dům na písku postavený, lampa, která zhasíná, dlouhá chvíle beze změny,                          
smutná svatba bez vína. 
Ref.: Který divy činíš, navštiv naše smutné dny, ty první a poslední,                                          
vzácný hosti přijď již.                                                                                                                          
2. Člun od kotvy utržený, kotva na dně bez lodi, peníz neplatné už měny,                             
strom, který nic nerodí. Ref.                                                                                                                
3. Hyne zrno na úhoru, bují plevel na poli, pověra chce přenést horu,                                           
zmařená sůl nesolí. Ref.                                                                                                                     
4. Oči halí mlha vlčí, lásku z domu vyhnal strach, naděje už dávno mlčí,                                  
sedm duchů přešlo práh. Ref. 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ  Sk 2,1-13, Skutky apoštolů 2. kapitola 1-13, zvláště 
verš 4a „všichni byli naplněni Duchem svatým“  

1 Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý 
dům, kde byli. 3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na 
každém z nich spočinul jeden; 4 všichni byli naplněni Duchem svatým a 



začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.                                                   
5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, 6 a když se ozval 
ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit 
svou vlastní řečí. 7 Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu 
mluví, z Galileje? 8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:  9 Parthové, 
Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a 
Asie, 10 Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí 
Římané, 11 židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme 
mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ 12 Žasli a v rozpacích 
říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“ 13 Ale jiní říkali s posměškem: 
„Jsou opilí!“ 
 
KÁZÁNÍ 
Když se vám vyleje džbán s vínem nebo kbelík s vodou, nezůstane ani kousek 
suchý, prostě když se to vyleje, tak se to vyleje všude, i kdybychom si 
sebevíc přáli, aby se nám to víno nevylilo zrovna na ten sváteční ubrus nebo 
na nový mobil. A přesně takhle je to s Duchem Božím. Prostě se vyleje na 
všechny a nedělá mezi lidmi rozdíly, neřekne si „vyleju se jen na doktory a na 
nižší zdravotnický personál už ne, vyleju se jen na Čechy a na Romy ne, 
vyleju se jen na mladý a na starý ne.“ Prorok Joel ohlašuje, že Hospodin 
vyleje svého Ducha na každé tělo, na celé stvoření. Nebude to jako kdysi, 
když se zmocňoval svým Duchem třeba Davida nebo Eliáše. Potom, jednou, 
v oněch dnech se Duch Boží prostě vyleje. Nebudou to jednotlivé kapičky na 
jednotlivé lidičky, ale pořádný kýbl Ducha na každé tělo, na všechny.  
A když se Duch Boží vyleje, tak to je vidět, na člověku nezůstane nitka 
suchá, nejde to schovat, skrýt, dělat, že se nic neděje. Duch svatý je jako vítr, 
který pročistí vzduch tam, kde je dusno a zatuchlo. Duch svatý je jako déšť, 
který zavlaží suchou a vyprahlou zem. Duch svatý oživuje a dodává sílu. 
Synové a dcery najednou začnou prorokovat, to je přece krásná představa, 
milí rodičové, že naše děti budou ohlašovat Boží slovo, a možná už se tak 
děje, jen jsme to ještě nezaznamenali, i naše děti jsou nositeli Ducha svatého, 
mají nám, co říct, mají pro nás důležitý vzkaz, mají nás, co naučit. Vaši starci 

budou mít sny, ano, starci budou mít sny, ne mlaďoši a jinoši. Zvykli jsme si 
možná staré lidi vnímat jako čekatele na smrt, možná vidíme jen, že se obrací 
do minulosti, ale Boží duch umí i starcům dát sny o budoucnosti, sny o tom, 
co přijde a ty s nimi můžeme sdílet. Vaši jinoši budou vídat zjevení, ano, ti 
mladí a nezkušení budou vidět věci skryté oku i rozumu, zjeví se jim Bůh. I 

na otroky a otrokyně vyleji svého Ducha v oněch dnech, ano, i na ty, které 
považujeme za totální póvl a odpad, bude vylit duch Boží. I ti nejposlednější 
jsou zahrnuti do Boží pozornosti jako ostatní a mají před Bohem úplně 
stejnou cenu, dostanou stejnou dávku Ducha svatého jako druzí, protože 
Duch svatý se neřídí sociálním postavením, naši hierarchií nebo kastami, 
vane napříč společenským žebříčkem.  



 
To je přece úžasně demokratická představa, že tělo každého bude polito 
Duchem Božím, už žádné elitářství a rozdělování, ale Duch Boží bude pro 
všechny. Je to proroctví, zaslíbení, ale ono to proroctví má ovlivnit už teď 
naše přemýšlení, naše chování a naše vztahy k synům a dcerám, starcům i 
jinochům, otrokům a otrokyním, protože na všechny Bůh vyleje svého 
Ducha, nikoho nepomine a tak ani my nemáme opomíjet druhé, máme v nich 
vidět jejich důstojnost a obdarovanost, i když se nám to někdy příčí a nejsme 
toho schopni. Ducha Božího je dost pro všechny.   
Otroci a otrokyně, i jejich páni i jejich synové a dcery a také starci a jinoši 
všichni budou polití, naplněni Duchem svatým.  
A přesně tohle zažili apoštolové v Jeruzalémě v den letnic. Byl to hukot, 
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli, 
nešlo tomu uniknout, najednou to bylo tady a ukázaly se jim jakoby ohnivé 
jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni 

Duchem svatým. Učedníci si to nemohli vyložit jinak, než že se právě děje to, 
o čem prorok Joel mluvil, že se stane potom. Děje se, co bylo řečeno ústy 
proroka Joéle: Bůh sesílá svého Ducha na všechny lidi. Učedníci potřebovali 
probudit k životu, k naději, k víře a Duch svatý je probudil, posilnil a zbavil 
strachu, takže mohli jít mezi lidi, hlásat evangelium a pomáhat druhým. A to 
je vlastně příběh vzniku církve. Duch svatý vytvořil z ustrašené hrstky 
Ježíšových učedníků společenství lidí, kteří se přestali bát a začali spoléhat na 
Boží pomoc a blízkost, začali následovat Ježíše. Duch svatý vytvořil 
z rozdílných lidí rozdílného společenského postavení společenství lidí, kteří 
vše sdíleli, o vše se dělili, byli spolu a najednou mezi nimi nebyly žádné 
bariéry. Věk, postavení, majetek, zdraví, nic z toho nehrálo roli, nic z toho 
najednou nebylo důležité a určující.  
Mnohokrát už jsem slyšela od různých lidí, že přece nemůžou chodit do 
kostela, když tam chodí ten a ten a mnohokrát jsem odpovídala stejně, že před 
Bohem jsme si všichni rovni, všichni jsme odkázáni na Boží milost.  
Duch svatý totiž boří bariéry a zdi, staví mosty a otevírá dveře. A věřím, že 
tuto proměnu a probuzení můžeme zažít i my v našem společenství. Duch 
přichází ze shora, od Boha, vylévá se na nás a nikoho nemine. Díky Duchu 
svatému se můžeme přestat bát, ustrašeně rozhlížet, můžeme vykouknout ze 
svých ulit a jít si naproti, jít vstříc světu, společnosti, lidem v našem městě a 
nést jim naději, zvěstovat jim Boží milosrdenství, soucit a odpuštění. Jak říkal 
františkán a chartista Zdeněk Bonaventura Bouše „Skuteční křesťané nejsou 
především v kostelích, ale ve světě.“ 
 
 
 
 
 



 
PÍSEŇ:  Nový zpěvník  745    Naberu dech a půjdu 
1.Kdosi mě probouzí, podává dlaň, zvedá mě vzhůru, zašeptá vstaň, čerstvý 
vzduch zvenčí do cely chladně voní, a někde v dáli svítání z věží zvoní.  
Ref. Naberu dech a půjdu, rázem zbavený pout, svobodu, volnost cítím, dřív 
jsem se nemoh hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění, jako 
bych v očích měl ještě sen: Co pravda je a co není? 
2.Anděl mi poroučí: Neváhej, pojď, budu tě vést, čeká nás pouť. Až když 
jsme venku za branou otevřenou, náhle jsem sám a klečím na kolenou.  
Ref. Naberu dech a půjdu, rázem zbavený pout, svobodu, volnost cítím, dřív 
jsem se nemoh hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění, jako 
bych v očích měl ještě sen: Co pravda je a co není? 
 

VEČEŘE PÁNĚ 
Ježíš Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11, 28) 
Slavíme Večeři Páně. Ježíš Kristus nás zve ke svému stolu. U jeho stolu je 
místo pro všechny lidi, kteří ho mají rádi a věří mu. Je tam místo pro lidi 
úspěšné i neúspěšné, slabé i silné, mocné i nemocné. Je tam místo i pro nás. 
K Večeři Páně smějí přijít ti, kteří touží po odpuštění svých vin a chyb, kteří 
potřebují sílu a hledají ji u Boha, kteří touží po pokoji pro svůj život i životy 
všech lidí. To všechno a ještě mnohem víc nám Bůh daruje, když přijímáme a 
jíme chléb života a pijeme z jednoho kalicha spasení. 
 
VYZNÁNÍ VIN  PÍSEŇ Evangelický zpěvník Dodatek 688 Odpusť 
1. Odpusť, že dnes tak jako včera jsem tobě věrnost sliboval. Odpusť, že z rána 
do večera jsem tebe skutkem zrazoval, odpusť, že z rána do večera jsem tebe 
skutkem zrazoval. 
2. Odpusť, že jsem nevyslech ́ bratra, který se mne na radu ptal. /: Odpusť, že 
jsem se díval spatra na toho, který klopýtal. :/ 
3. Odpusť, že nad svou hněvivostí nechal jsem slunce zapadnout. /: Odpusť, že 
jsem dnes bez milosti slepého nechal upadnout. :/ 
4. Odpusť mi, Pane, zase znova, odpusť mi každý lásky dluh. /: Odpusť 
všechna zbytečná slova, odpusť, jenž slitovný jsi Bůh. :/ Miloš Rejchrt 
 
SLOVO MILOSTI 
 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je    tu nové. 
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, 
abychom sloužili tomuto smíření.“ 
  
 
 
 



POZDRAV POKOJE  
Jsou různá obdarování a úkoly, ale jeden Duch, který spojuje vjedno: Duch 
Kristův. Na znamení tohoto pouta jednoty, které každého z nás podporuje a 
nese, se pozdravme se slovy: Pokoj tobě. 
 
VYZNÁNÍ VÍRY 
Svou víru, kterou máme společnou se všemi křesťany všech dob a zemí, 
vyznejme 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 Pontiem 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 
 
EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, a my ti děkujeme za tvé dary. Děkujeme 
za dar života, za lásku, za naše blízké, které máme rádi. Děkujeme za víru, za 
společenství tvé církve, tvých sborů. Děkujeme za tvoji blízkost ve tvém 
svatém Duchu, ve tvé lásce mezi námi. 

Dobrořečíme ti, Bože, za chléb, který odpradávna dáváš svým dětem jako 
dobré jídlo. 

Dobrořečíme ti, Bože, za vinnou révu, která se od pradávna stává dobrým 
nápojem.  

Dobrořečíme ti, Bože, za tvého Ducha, který oživuje naše srdce a připomíná 
nám, že obyčejný chléb a víno jsou znamením neobyčejné lásky Ježíšovy. 

Prosíme, ať v daru chleba a vína zakusíme tvoji moc, která se neprosazuje silou, 
ale dává radost, uzdravení a pokoj. 

SLOVA USTANOVENÍ 
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl 
zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:  

Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou 
památku. 

Stejně tak vzal po večeři i kalich a řekl: 

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho 
budete pít, na mou památku. 

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud 
on nepřijde. 



 
TAJEMSTVÍ VÍRY   
Je to tajemství víry: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj 

příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 

 
EPIKLÉZE 

Otče, sešli nám svého Ducha, 
abychom měli na cestě světlo pro oči, sílu pro tělo, 
a společenství pro poutníky, 
a abychom se pod znameními chleba a vína nyní setkali 
s Kristem, který je naše cesta, pravda a život. Amen  

 

POZVÁNÍ  
A tak už pojďte, neboť vše je připraveno a na každého se dostane. V jistotě 
setkání s živým Pánem přistupujte k jeho stolu. Abychom splnili všechna 
hygienická nařízení, budeme přijímat víno z malých kalíšků, když ho 
dostanete, můžete víno vypít, kalíšky při odchodu odložte na připravenou židli 
do koše. Budeme mezi sebou dodržovat rozestupy. Při přijímání si samozřejmě 
můžete sundat roušku. Zpívat budeme píseň 373 Ó sešli Ducha svého a 367 
Studně nepřevážená 
 
A tak už pojďte, neboť vše je připraveno.  
 
PŘIJÍMÁNÍ 
PÍSEŇ  373 Ó sešli Ducha svého a 367 Studně nepřevážená 
 
PROPUŠTĚNÍ 
„Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Jděte v síle Ducha svatého a věřte, že on 
ve vás působí!“ Amen.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODLITBA + MODLITBA PÁNĚ 
Než se posadíte, ztišíme se ještě k děkovné a přímluvné modlitbě. Po slovech 

„Společně voláme“, se můžete připojit slovy „Přijď, Duchu svatý.“ 

Věčný Bože, děkujeme za vzácný dar: za hostinu, v níž jsi nám dal zakusit 
svoji blízkost, za společenství víry, za věk Ducha, za dary a charismata, 
kterými jsi nás obdaroval. Prosíme, za všechny dnes pokřtěné a 
konfirmované. Buď jim posilou na jejich cestě životem. Společně voláme: 
Přijď, Duchu svatý. 
Duchu svatý, ty jsi Duchem svobody a tak myslíme na ty, kteří žijí 
v totalitních režimech, v zajetí, v sevřenosti, v křeči, prosíme, učiň nás 
svobodnými. Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 
Duchu svatý, ty jsi Duchem smíření, prosíme, překračuj všechny hranice, 
které jsme si mezi sebou narýsovali, zdi, které jsme si mezi sebou 
vybudovali, pomoz nám stavět mosty, odpouštět a zůstat otevření. Prosíme za 
klid zbraní a ochotu se domluvit a žít spolu v míru všude na světě, nyní 
zvláště v Izraeli, Gaze, Palestině. Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 
Duchu svatý, ty jsi Duch Utěšitel, otíráš slzy s tváří a těšíš smutné, myslíme 
na ty, kdo tvoji potěchu a útěchu potřebují, prosíme, utěšuj i nás, náš strach, 
bolest, napětí. Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 
Duchu svatý, ty jsi Duch pravdy, prosíme, ukazuj nám, co je pravdivé a 
pomoz nám bojovat se lží a dezinformacemi, které se kolem nás šíří. 
Společně voláme: Přijď, Duchu svatý. 
Beze strachu a s plnou důvěrou, jako synové a dcery Boží, volejme společně:  
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 EZD 678 Jeden Pán, jedna víra  (P. Eben)                                                               
1. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme 
Kristův hlas: 
Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země. 

2. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, pomáhej, Duchu pravdy, 
poznávat stále víc, že je Kristus jeden, nerozdělen, že je hlavou církve a my 
tělem. 

3. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, místem, kde jsme si blízcí v 
Ježíši, bratru svém, kde se svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží 
děti. 

 



 

POSLÁNÍ  
Na cestu do příštího týdne přijměme slova apoštola Pavla z listu Galatským: 

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy 
všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už 
rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.                
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo 
Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“  
(Galatským 3,26-29) 
 
POŽEHNÁNÍ 
Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 
„Kde je Duch, tam je svoboda. Jděte v síle Ducha svatého a věřte, že on ve 
vás působí!“ Amen. 
 
PÍSEŇ:  EZ 378 Bože, jenž jsi v nebesích 

1. Bože, jenž jsi v nebesích, vyslyš prosbu dítek svých, žehnej slovu 
spasení, ať jsme tvoje štípení. 

2. Duchem svým nás obnovuj, ve vše dobré uvozuj, ať vždy rostem 
v moudrosti, v lásce tvé a milosti 

3. Amen, milý Otče náš, víme, že nám vše to dáš, pro Ježíše milého, 
Spasitele našeho.  

 
OHLÁŠKY  
Dnešní bohoslužby pro vás připravila vaše farářka D. Dušková a jménem 
staršovstva vám přejeme radostnou svatodušní neděli!!! 
Ještě jednou upozorňujeme, že plánovaný svatodušní jazzový koncert se dnes 
odpoledne z důvodu stále trvajících opatření nebude konat, ale doufáme, že se 
uskuteční v neděli 3. října. 
Máme novou synodní radu!!! V pátek zasedalo 3. zasedání 35. synodu naší 
církve v Praze a zvolilo novou synodní radu v tomto složení:  
Jako první byl zvolen synodní senior Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze 
- Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider. 
Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra, farář v 
Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora Roman Mazur. 
První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká,                             
druhou náměstkyní synodního kurátora Jana Šarounová. 
Dosluhující synodní radě děkujeme za jejich službu a všem nově zvoleným 
gratulujeme a přejeme jim hodně moudrosti od Boha a požehnání pro jejich 
šestiletou službu. Více informací najdete na nástěnce. 
 
 



SBOROVÝ PROGRAM 
Zítra na svatodušní pondělí proběhnou svatodušní bohoslužby na obou 
budovách Domova důchodců od 9 a od 10 hodin.  
 
V úterý se poprvé sejdou zase na živo Broučci, ještě ladíme v kolik hodin. 
 
Ve středu od 19 hodin bude další online Abeceda křesťanství. Adresu, na 
které se potkáme, najdete ve sborovém programu a tématem je tentokrát Dary 
ducha svatého. 
 
V pátek 28. května se opět připojíme k tradiční Noci kostelů. Tak jako 
každý rok máme v našem kostele bohatý program – koncert žáků ZUŠ 
Čáslav, zahájení výstavy mladé hendikepované malířky Elišky Svobodové, 
historická únikovka pro děti k 600. výročí Čáslavského sněmu, hudba, noční 
filmový klub a faitradová kavárna. Ve 22 hodin proběhne na Kostelním 
náměstí Ekumenické setkání. Všichni jste srdečně zváni. Pro Noc kostelů 
platí stejná opatření jako pro veřejné  bohoslužby.  
 
Upozorňujeme, že ještě tuto a příští neděli můžete přispět na sbírku 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.  
 
Chceme znovu upozornit na objednávkový arch u vycházení, kde si můžete 
napsat, kolik nových zpěvníků chcete objednat pro sebe soukromě nebo 
darovat pro sbor. Své objednávky nám pište do neděle 6.6. Děkujeme! 
 
Minulou neděli jsme při bohoslužbách vybrali 731 Kč.  
Na svatodušní neděli tradičně ve všech evangelických kostelech probíhá 
celocírkevní sbírka na Diakonii Českobratrské církve evangelické. V 
loňském roce jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali a 
Diakonii poskytli 680 666Kč pro středisko v Merklíně. Moc děkujeme. 
Předminulý rok byl výtěžek sbírky určen na rekonstrukci zahrady kolem 
Speciální školy V Zápolí v Praze-Michli a letošní výtěžek je určen na 
rekonstrukci celé této školy. Zdvojnásobí se kapacita, přibude celé patro pro 
mateřskou školku a přípravný ročník základní školy. Důležité je také zázemí 
pro děti s autismem, potřebují svůj prostor, kde by nabrali klid a jistotu. Právě 
škola V Zápolí přijímá děti, které jsou jinde odmítány. Náš čáslavský 
evangelický sbor úzce spolupracuje se svou sousedskou Diakonií, kde je 
jednak středisko Diakonie Střední Čechy a také Základní a mateřská škola 
speciální, tak víme, jak jsou tato střediska a školy potřebné.  



 
Prosíme, myslete na tuto sbírku a podpořte Diakonii. Nezapomeňte,                  
že se můžete stát i součástí Společenství dárců Diakonie a přispívat 
pravidelně, více informací u paní farářky. 
 
 

 
 
Také vám na zahradě kvetou pivoňky? A víte, že se jim v němčině říká 
"svatodušní růže" (Pfingstrose)? Jejich krásné květy ohlašují, že Svatodušní 
svátky se blíží. Již tuto neděli budeme slavit narozeniny církve, svátek seslání 
Ducha svatého a tvořivého. Takové krásné pivoňky mají na zahradě u 
evangelického kostela v Kutné Hoře ( 
 



 

POSELSTVÍ 3. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ, PRAHA, 21. KVĚTNA 2021 

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry,  

zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, 
především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické.  

Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu 
s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech 
nových cest, které jste nalézali.  

Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní 
poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání 
těžkého období utvoříme.  

Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o 
stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. 
Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé planetě.  

Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se 
objevují lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání moci.   

Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně   

• usilujme o důvěru a vzájemný respekt  
• napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, 

mezi bohatými a chudými, mezi většinou a menšinami.  
• pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme  
• stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům  
• nebojme se přiznat chybu či vinu  
• odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost  

Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší 
zemi i na celém světě. Boží pokoj ať zůstává se všemi námi. 

Poslanci 35. synodu ČCE  21. 5. 2021, 20:17 



 
PROGRAM V EVANGELICKÉM KOSTELE V ČÁSLAVI v ulici Jana Karafiáta: 
 
18:00 „Dobrý večer!“ – přivítání v kostele a zahájení Noci kostelů 

(farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková) 
 
18:05 – 18:35 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV 
 
18:35 – 19:30 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ELIŠKY SVOBODOVÉ, mladé  
                       hendikepované malířky z Chrudimi, obrázky bude možné zakoupit. 
 
19:30 – 20:30 HISTORICKÁ ÚNIKOVKA „Čáslavský sněm 1421“ v kostele                                

hra pro děti i dospělé k 600. výročí Čáslavského sněmu, sraz v 19:30          
hodin u studny před evangelickým kostelem 

 
20:30 – 21:00 „Celý les se hemží zvěří“ – čtení biblických příběhů o zvířatech 
 
21:00 – 21:15 Varhanní hudba (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi) 
 
21:15 – 21:45 Promítání fotografií z rekonstrukce bašty za evangelickým kostelem,  

   která se stala Památkou roku 2020 ve Středočeském kraji  
 

21:45 – 22:00 Varhanní hudba (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi) 
 
22:00     Ekumenické setkání na Kostelním náměstí 
 
22:30 – 23:30 Noční filmový klub – projekce filmu „Hon za utopií“ v rámci projektu  

   „Promítej i  ty,“ za kterým stojí festival Jeden svět, největší přehlídka  
   dokumentárních filmů o lidských právech na světě.  
 

22:30 – 23:30 FAIRTRADOVÁ NOČNÍ KAVÁRNA – možnost ochutnat fairtradovou  
   kávu, čaj, víno.                            

 
Během celé Noci kostelů v evangelickém kostele budete mít možnost rozhovoru s 
farářkou, se členy evangelického sboru, volné prohlídky kostela, zakoupit bibli nebo 
fairtradové zboží z Obchůdku Jeden svět (káva, čaj, kakao, čokolády). 


