Nedělní domácí bohoslužby – 5. 4. 2020, Vanovice:
1. píseň: 429 – Ve tvém jménu, Pane náš
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, zdraví vás na vaše dnešní domácí bohoslužby. Dnes je
květná neděle, připomínáme si Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Introit: Žalm 22, 2-6
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj,
volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen
chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a
unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.
Modlitba:
Pane, věčný a všemohoucí Bože,
Život, který jsi nám dal, je někdy dost těžký.
V dobrých časech si myslíme: Tak jsme to konečně zvládli.
V časech špatných pochybujeme o tom, že se o nás staráš.
Pane, osvoboď nás od pýchy, že tě vlastně nepotřebujeme,
ale osvoboď nás i od nedůvěry, která nevidí, že nás provázíš a že nám pomáháš.
Dej nám pro život své dobré slovo, odvahu a důvěru.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje
od věků na věky. Amen
1. čtení: Jeremiáš 7, 1-11
Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi: „Postav se do brány Hospodinova domu a
volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito
branami klanět se Hospodinu.“ Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Napravte své cesty
a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova: ‚Je to
chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.‘ Jestliže napravíte své cesty a své
skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a
vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě
za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim
otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást,
vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy? A
přitom přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem, a
říkáte: ‚Jsme vysvobozeni.‘ To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? Což se stal
ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já
vidím, je výrok Hospodinův.
2. píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Kázání: Matouš 21, 1-9
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní
oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je
potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“ To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy
proroka: ‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici,
na oslátku té, která je podrobena jhu.‘ Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli
oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral
na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly
před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosanna na výsostech!
Ve Vanovicích, 31. března 2020
Králi na oslíku,
píšu ti na konci března a za okny padá sníh, vlastně to není ani zdaleka největší zvláštnost
posledních dní. Svět jako by se zbláznil. Nic není jako dřív. Pryč jsou zajeté koleje i zvyky a
tradice. Uzavřeli jsme se do karantény. Nikdo nikam nespěchá. Lidstvo je nemocné,
vystrašené a příroda jako by se uzdravovala. Vzduch je čistší než dřív, Benátkami plují delfíni.
Bojíme se. Jsme tak zranitelní, my lidé, vrchol tvorstva, nejrozumnější bytosti světa. Mysleli
jsme si, že námi nic neotřese, stačil docela malý vir a nic není na svém místě. Potřebujeme
pomoc. Voláme: „Hosana, Synu Davidův. Zachraň nás.“ a není to jen připomínka biblického
vyprávění, tak jako v jiných letech. My vážně potřebujeme zachránit.
Zachraň nás ty, který si nepotrpíš na ceremonie a okázalosti. Ty, který nepotřebuješ reklamu,
plakáty ani záři reflektorů. Ty, který umíš procházet zavřenými dveřmi, takže karanténa
pro tebe není žádnou překážkou. Ty, který přijíždíš do našich srdcí, tichý na oslíku.
Zachraň nás od strachu, který je v těchto dnech téměř hmatatelný. Od strachu z neznáma,
z nejistoty i od strachu ze smrti. Dodávej nám jistotu. Vždyť s tebou můžeme vše překonat.
Pokud jsi s námi, tak se nemusíme bát. Ty jsi jistotou v nejistých časech. U tebe je pokoj.
Zachraň nás od hlouposti. Nejsme bezmocní ani všemocní. Pomáhej nám, abychom se
nespoléhali jen sami na sebe, ale pomáhej nám i v tom, abychom veškerou moc nevložili
do rukou jednotlivců, neztratily tak demokracii a svobodu. Buď tím, na kterého se můžeme
spolehnout.
Pomoz nám, abychom se z této situace poučily. Abychom ji zvládli proměnit v něco dobrého.
Museli jsme zpomalit. Musíme být s rodinou. Musíme si vystačit s tím, co máme doma. Pryč
jsou výlety, koncerty, dovolené, divadlo, návštěvy různých památek, přišly jsme o spoustu
drobných radostí, ale jiné smíme nacházet. Uč nás skromnosti. Uč nás radovat se z maličkostí.
Uč nás lidské vzájemnosti. Chceme tu být pro ty, kteří jsou na tom hůře než my.
Děkuji ti za lidskou vzájemnost za to, že si můžeme pomáhat. Děkuji ti i za to, že k tobě smíme
volat. Smíme volat Hosana a otvírat ti svá srdce, zmrzačená různými boji, plná všelijakých
zákopů a minových polí. Hosana, požehnaný jenž přicházíš ve jménu Páně. Hosana
na výsostech. Amen
S nadějí tvá Anna.
3. píseň: 273 – Zvedněte, brány, svrchků svých

Přímluvná modlitba, modlitba Páně:
Králi na oslíku, voláme k tobě stejnými slovy jako zástupy: Hosana, Synu Davidův, zachraň nás.
Zachraň nás od tvrdosti srdce i od rukou, které neumějí pozvednout nebo pohladit.
Zachraň nás od úst, které se neumějí usmát, od jazyku tvrdého a lživého.
Zachraň nás od nohou, které jdou vždy za svým cílem, kterým je jedno kolik toho pošlapou a
zničí.
Zachraň nás od břich a všeho dalšího, co nám může stát bohem.
Zachraň nás od víry, která se stala povinností.
Zachraň nás od lásky, která poutá, vydírá a ničí.
Zachraň nás od všeho, co nám brání, přicházet za tebou.
Společně voláme: Otče náš…. Amen
Poslání: Filipským 2, 5-11
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a
přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý
jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Požehnání: Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
Amen
4. Píseň: 485 Král věčný nás požehnej

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
V době pandemie koronaviru přišel náš sbor téměř o všechny příjmy, protože neprobíhají
pravidelné sbírky. Co bohužel zůstalo, je většina nákladů.
Podobné je to i s celocírkevními sbírkami. V čase velikonoc pravidelně vybíráme sbírku
na Hlavní dar lásky (který je v tomto roce určen FS ČCE v Hranicích na rekonstrukci a
rozšíření kostela) a následně dary pro Jeronýmovu jednotu. Věříme, že stávající situaci
můžeme společně zvládnout. Prosím Vás o to, abyste peníze, kterými chcete přispět,
posílali na sborový účet,
č í sl o ú čt u j e 1 64 5 103 2 2 /03 0 0.
Do zprávy pro příjemce, prosím, vyplňte od koho a na jaký účel dar je, zda na potřeby sboru
(„sbor“), Hlavní dar lásky („HDL“), Jeronýmova jednota („JJ“).
Další možností jak přispívat je zanést peníze přímo na faru, předat farářce nebo vhodit
v označené obálce do schránky. Obdobně můžete učinit prostřednictvím starších či Vám
známých kontaktních osob nebo nás jakkoliv o svém záměru informovat. Děkujeme.

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

