Nedělní domácí bohoslužby – 29. 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 43
Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným
pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. Proč
zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli
své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k
příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti,
a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má
duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh
Modlitba: Laskavý Otče, děkujeme za modlitbu, děkujeme za naši víru, děkujeme za postní
dobu, děkujeme za budící se přírodu. Děkujeme jedni za druhé, děkujeme, že v tyhle dny si
uvědomujeme, jak jsi štědrý a my často nevděční. Děkujeme za možnost zastavit se.
Prosíme, ať se z času, který nám nastal, poučíme, ať nehledáme viníky, ale hledáme, jak se
můžeme napravit my sami. Pomoz nám s tím! Obejmi nás svojí láskou, proměňuj naše
myšlenky a srdce. Daruj naději tam, kde jsme ji ztratili.
Opatruj všechny zdravotníky, dávej jim statečnost a nám trpělivost. Buď nablízku všem
nemocným a těm, co jsou bezradní. Uzdravuj náš nemocný svět. Dávej moudrost a laskavost
politikům a mocným. Prosíme o Tvého Svatého Ducha do našich nesvatostí! Amen
1. čtení: 2. Korintským 12, 7-10
A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do
těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem
třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost;
vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně
spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a
úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
2. píseň: 384 - Pomoz mi, můj Pane
Kázání: Iz 50, 4-7
Bratři a sestry, v posledních dnech řadě z nás není do zpěvu. Musíme být doma. Když ven,
tak jen s rouškou. Do toho strach z neznámé nemoci, strach o blízké i vzdálené. Nejistota,
nikdo neví, kdy to skončí. Frustrace, nemůžeme dělat to, co nás baví a naplňuje nebo to
můžeme dělat jen velmi omezeně. Ocitli jsme se ve zvláštním vakuu, čas jako by se zastavil,

čekáme. Ale čas se nezastavil, běží stále dál, proto je dnešní neděle už pátou postní. Tato
neděle se latinsky nazývá Judicate, to znamená „Zjednej mi právo“. Jsou to slova 43. žalmu.
Je to volání k Bohu. Je to důvěra v Boží milost. V to že k nám obrátí svou tvář, dá nám okusit
svou blízkost, osvítí nás svým světlem, přivede nás k sobě. My mu budeme vzdávat chválu a
vyznávat víru v něj.
Když nám není do zpěvu, je dobré si zazpívat. Ve středu po poledni zpívala řada lidí v naší
republice spolu se Zdeňkem Svěrákem píseň „Není nutno“. Dnes je neděle, proto nebudeme
zpívat se Svěrákem, ale s Izajášem. Důležitější než s kým zpíváme, je ale to komu zpíváme.
My zpíváme Hospodinu.
Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.
On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Ta píseň je vlastně vyznáním. Vyznávám, že Hospodin je můj pán, vládce. To znamená
i to, že se chci podřídit jeho vůli. Učit se od Boha jako učedník od mistra. Naslouchat
jeho slovům a vnášet je do světa. Stávat se nástrojem povzbuzovat zemdlené. Prorok
Izajáš ale vyznává i to, že není samozřejmostí se každé ráno znovu probudit, už to je
velký dar.
Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.
Mám otevřené uši. Přijímám Boží slovo. Není mé, takže ho nesmím zkřivit ani
překroutit. Mám ho nést dál. To je můj úkol. Nést Boží slovo do světa. Nebát se,
neuhýbat stranou ani se nevracet.
Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám
svou tvář před potupami a popliváním.
Nést Hospodinovo slovo nemusí být snadný úkol, může se stát, že narazíme na nepochopení
nebo odpor. Prorok Izajáš zpívá o tom, jak nastavuje svá záda, vousy i tváře. Neuhýbá, snáší
ponížení a zatracování, utrpení i rány.
Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou
nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
Ne, že by byl tak silný, ale je Božím služebníkem, Bůh je v tom s ním, dodává mu sílu,
pomáhá mu. Proto může být pevný jako z křemene. Nemusí se bát.
Ta píseň, ještě pokračuje. Zpívá se v ní o tom, že Bůh je nablízku a zjednává
spravedlnost, proto se nemusíme bát. O tom, že Bůh nám pomáhá, je tu pro nás
stále. Hospodin přichází do našich temnot a my se o něj smíme opřít. Určitě by bylo
možné tu píseň dál rozebírat. Mě ale připadá důležitější vyzdvihnout některé zásadní
myšlenky.
1) Máme úkol, nejsme tu jen tak pro nic za nic, máme naslouchat Božímu slovu a nést
ho dál. Vědomí, že máme úkol, že nejsme na světě zbyteční, dodává člověku sílu.
2) Pokud se člověk stane Božím nástrojem, tak se sice dává lidem všanc, ale zůstává
šťastným, má Boha proto nemá co ztratit ale může nalézt druhé.

3) Hospodin nám bude světlem v našich temnotách. Nemusíme se hnát za světly tohoto
světa, za různými pojistkami a jistotami
4) Bůh se nás ujal, nese nás, je nám na blízku, je nám oporou. Obětoval za nás svého
jediného syna. Bůh je tou největší jistotou.
5) Před Bohem není nikdo ztracený. Bůh si může použít každého z nás, učinit jej světlem.
Amen
3. píseň: 684 – Učiň mne, Pane, nástrojem
Přímluvná modlitba, modlitba Páně:
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.
Prostor pro vlastní přímluvy…
Společně voláme: Otče náš…. Amen
Poslání: Galatským 5, 24-26
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li
živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu,
nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.
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: 489 – Tvé požehnání, dobrý otče

Důležité internetové odkazy:
Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line bohoslužeb
http://bit.ly/e-bohosluzby
Každý den najdete novou úvahu zde
https://soundcloud.com/user-41012488
Materiál k pobožnostem zde
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
Web diakonie ČCE k současné situaci
https://jsmesvami.diakonie.cz/
Bohoslužby v České televizi
Po dobu karantény můžete každou neděli od 10:00 sledovat bohoslužbu na programu ČT2.
Na tomto programu lze sledovat i velikonoční bohoslužby:
Zelený čtvrtek (9. dubna) | od 17.30 hodin (65 min.) | mše z římskokatolického kostela sv.
Jakuba v Brně
Velký pátek (10. dubna) | od 10.00 hodin (60 min.) | bohoslužba z Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích
Bílá sobota (11. dubna) | od 20.30 hodin (120 min.) | římskokatolická velikonoční vigilie
Boží hod (12. dubna) | připravuje se hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně z Církve
československé husitské z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze; slavnostní bohoslužbě
bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta

Pokud byste stáli o návštěvu nebo domácí bohoslužbu, obracejte se na svou farářku.

