
Nedělní domácí bohoslužby – 22.3.2020, Vanovice: 

1. píseň: 429 – Ve tvém jménu 

Pozdrav: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska 

Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.  

Milí bratři, milé sestry, přátelé v Kristu, zdravím vás na vaše dnešní domácí bohoslužby. 

Introit: Žalm 91, 1-6 

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé 

útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ Vysvobodí tě z osidla lovce, 

ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a 

krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží 

temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 

Modlitba:  

K tobě, Hospodine, pozvedáme své duše.  

Pane, ujmi se našich srdcí, 

ať jsme svobodní od lži, strachu, úzkosti, zbabělosti a zášti. 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přemohl smrt a získal věčný život, 

každou neděli oslavujeme tvé zmrtvýchvstání.  

Pane, veď nás cestou spravedlnosti,  

dej, ať jdeme za tebou a ať jsou naše nohy pevné a krok jistý;  

ať každý pozná, že jsme tví učedníci.  

Duchu svatý, prosíme, dej nám pokorné srdce, ať přijmeme Boží soud a dej nám ještě 

pokornější srdce, ať také přijmeme vysvobození od soudu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. 

Amen 

1. čtení: Matouš 23, 37 

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; 

kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, 

a nechtěli jste! Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte 

od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘ 

2. píseň: 442 – Pane, dnešek je den chvály  

Kázání: Jan 16, 33 Nebojte se, neboť já jsem přemohl svět! 

Milé sestry, milí bratři, přátelé,  

píšu vám do zvláštních časů, do časů v kterých se nemůžeme setkávat, abychom nepomáhali 

té zákeřné nemoci. Nesmíme se sice setkávat fyzicky, ale aspoň v myšlenkách smíme být 

spolu. Chtěla bych vás především povzbudit, připomenout vám Boží blízkost. Bůh je s námi, 

na všech našich cestách, ve všem našem trápení. Shromažďuje nás pod svá křídla, tak jako se 

slepice stará o svá kuřátka, stará se Hospodin o nás. 



Nepropadejte panice, nebojte se. To je rada, kterou v těchto dnech zaslechnete téměř 

od každého. Ta rada, ale nesklízí zrovna úspěch, nefunguje to. Záleží na tom, kdo nám říká, 

abychom se nebáli, na tom, jestli mu věříme. 

Prý je ta rada „Nebojte se“ nebo její obdoba v bibli 365 krát. Je to rada na každý den. 

Do našich každodenních strachů ne jen do výjimečných chvil. Smíme se každý den nechat 

oslovit, uklidnit, pohladit. Ježíš ví, co a komu říká. Zná naše srdce, myšlenky, ví, že se prostě 

bojíme, že si moc neumíme pomoct, ale nabízí nám utěšení, nabízí nám, že nám s tím 

strachem pomůže.  

Věříme v to, že Ježíš přemohl svět. Proto se nemusíme spoléhat jen na sebe ani jen na druhé. 

Nemusíme se trápit tím, co kdo z lidí zanedbal nebo kde máme mezery. Smíme se 

spolehnout na naději, kterou máme v Pánu. Mezi lidmi se zdvihla velká vlna solidarity, lidé si 

pomáhají, šijí roušky, chodí na nákup potřebným, díky za to. Buďme lidmi naděje, není to 

naděje z nás a pro nás, je to naděje pro celý svět.   

Nechme se shromáždit pod Boží křídla, volejme k Pánu, třeba jen slovy dětské písně: Hvězdy 

tiše vyšly, kuřátka šla spát, v ochranu tvou, Bože, chci se odevzdat. Děkuji i prosím za dar 

života, za vše, co mi dává tvoje dobrota. Opatruj mi všecky, které mám tak rád, uč mne 

mluvit pravdu, lži se vystříhat. Buď tak, jako ve dne, v noci se mnou zas, k práci včas mne 

probuď opět v jitřní čas. Amen 

3. píseň: 225 – Podvečer tvá čeládka 

Přímluvná modlitba, modlitba Páně: 

Laskavý Bože, buď nám nablízku, buďme nablízku my Tobě. 

Naše dny se zastavily, dej, ať je bereme jako dar od Tebe, pro nás, pro naše blízké, ale i 

pro Tebe. 

Jsme v postní době a nastal nám půst, který jsme nečekali. Dej nám oči otevřené a srdce 

vnímavé, ať dokážeme být vděční, ať věci, lidi, příroda nejsou samozřejmostí, ale darem. 

Přimlouváme se za všechny, kdo pomáhají zvládnout stávající situaci a sami sebe tím 

ohrožují: za zdravotníky, policisty, hasiče, dodávej jim sílu. 

Prostor pro vlastní přímluvy… 

Společně voláme: Otče náš…. Amen 

Poslání: 1. Korintským 10, 13  

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 

zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá 

vám sílu, abyste mohli obstát. 

Požehnání:  

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem 

4. píseň: 219 – Hory, doly, stráně  


