Nedělní domácí bohoslužby – 10. 5. 2020, Vanovice:
1. píseň: 215 – Zlatá když sluneční záře se objeví
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 snad již poslední domácí
bohoslužby. Dnešní neděle se latinsky nazývá Cantate, to znamená: Zpívejte.
Introit: Žalm 98
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí,
svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji
spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele.
Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte
se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť zazvučí
žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Ať se moře
s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit
svět spravedlivě a národy podle práva.
Modlitba:
Náš Pane a Spasiteli, ty jsi skrze smrt a vzkříšení odešel ke svému Otci, abys nám posílal
svatého Ducha. Děkujeme, že jej své církvi věrně dáváš až do dnešního dne. Bez něho by se
svět propadl do záhuby.
Přímluvce, Duchu svatý, ty nás usvědčuješ z hříchu. Dáváš nám poznat ve smrti Kristově soud
nad světem a vítězství nad vládcem temnosti. Duchu pravdy, ty zjevuješ, že jen v Ježíši
ukřižovaném je veškerá pravda, přinášíš, co jsi slyšel od Otce i Syna, a tak působíš ten div, že
slovo Boží slyšíme. I dnes se přiznej ke zvěstování evangelia. Radujeme se, Duchu utěšiteli, že
tě smíme s celou církví ve světě očekávat.
Vzkříšený a vyvýšený Pane, vyhlížíme nové letnice. Bohatě vylévej svého svatého Ducha a
oslav se mezi všemi národy. Amen
1. čtení: Genesis 9, 18-23
Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův. Tito tři
jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země. I začal Noe obdělávat půdu a vysadil
vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil
svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť,
vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou,
takže nahotu svého otce nespatřili.
2. píseň: 549 – Chvaliž Hospodina, slávy vždy krále mocného
2. čtení: Efezským 5, 18-20

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky
za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Neopíjejte se vínem, ale zpívejte žalmy, vyzívá nás apoštol Pavel.
Opíjení se je prostopášnost, ale stává se i slušným lidem, jak můžeme vidět v prvním čtení.
Noe byl druhý Adam, nový Adam, jediný kdo se zachránil před zničující potopou. Nebyl to
Adam ráje, ale Adam tohoto světa. Adam, který prožíval několika měsíční karanténu v arše
jen se svou rodinou a spoustou zvířat. Adam, který se na rozdíl od nás neměl k čemu vrátit,
protože velká voda vše zničila. Jediné do čeho se vrací, je život, přežívání na arše vymění
za aktivní život venku, zaseje obilí, vysadí vinici, opije se vínem a vlastní syn se mu vysměje.
Víno je dvousečná zbraň. V bibli je chváleno i haněno. Víno je symbol radosti, života, Božího
požehnání, krve, nové smlouvy. Nikde v Novém zákoně nepotkáme Ježíše, jak zpívá žalmy,
ale mění vodu ve víno, pije víno, přirovnává se k vínu, stává se vínem. Víno v přiměřeném
množství působí jako lék. Ve velkém množství je to prostopášnost, dělá z nás hlupáky a
ubožáky. Ale tak je tomu s většinou věcí našem v životě. Člověk se může opít nejen vínem,
ale i, penězi, mocí, smutkem, prací, láskou, vírou nebo nadšením. Nemáme mezi sebou jen
pijany vína, ale také workoholiky, zoufalce, suverény, diktátory, gamblery a fanatiky všeho
druhu.
Noe je vedle Joba a Daniele jedním ze tří spravedlivých. Bible by mohla taktně pomlčet
o jeho selhání, ale nedělá to. Bible úmyslně nezamlčuje lidská selhání, abychom věděli, že
selhání patří k životu. Selhal Noe, Abraham, Mojžíš, Jákob i král David, selhali mnozí další, i
nám se může stát, že selžeme. Když se napijeme dobrého vína, tak je pro nás těžké přestat.
Přijdeme k penězům a změní nás to k nepoznání. Získáme moc, a není s námi rozumná řeč.
Zamilujeme se a nevidíme napravo ani nalevo. Máme úspěch a myslíme si, že všemu
rozumíme. Uvěříme v Boha a začneme se povyšovat nad druhé.
Většina věci není předem dobrá nebo zlá. Záleží však na tom, jak moc se jimi dáme ovlivnit a
k čemu je užíváme. Jestli známe pravou míru. Noeho chyba nebyla v tom, že se napil vína, ale
že ho pil moc a sám. Místo, aby k první sklizni sezval celou rodinu, poděkoval za ten dar Bohu
a všichni si navzájem připili na zdraví a třeba i zazpívali Bohu chvály. Noe pije kdesi v ústraní
a nezastaví se, dokud není namol. Nebylo nikoho, kdo by mu řekl: přestaň. Nebylo nikoho,
kdo by ho včas odvedl domů a uložil do postele. Když člověk něčemu propadne, většinou
nepozná, že už má dost. Od toho jsou tu však manželé a manželky, přátelé, synové a dcery,
kteří nás mohou včas zastavit.
Neopíjejte se, ale zpívejte Panu, vyzývá nás apoštol Pavel. Píseň je mocný nástroj, je to víc
než jen umění, víc než jen potěšení, je to komunikační prostor. Písní mohu vyjádřit to, co by
se nevešlo do definic třeba vztah, emoci, ale i mnoho dalšího. Pavel vedle sebe staví zpěv a
plnost Ducha. Plnost Ducha není něčím, co bychom měli sami ze sebe, něčím co bychom si
mohli naordinovat, nařídit nebo vynutit. To Bůh obdarovává a uschopňuje člověka ke zpěvu a
k chválám. Zpěv je něčím přirozeným, Bohem daným. A tady skutečně platí – dokud se zpívá,
ještě se neumřelo. Kde se zpívá k Boží oslavě, tam je život v Duchu svatém. Zpívejte, i když
vám to třeba dvakrát neladí. Zpívejte, i když vám zrovna není do zpěvu. Pána Boha nezajímají
jen chvály, můžeme k němu volat o pomoc. Důležité je nezapomenout na ten komunikační
prostor, který nám byl dán, nepřestat zpívat. Amen

3. píseň: 98 – Zpívejte Pánu nové písně
Přímluvná modlitba, modlitba Páně:
Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tě za to, že nepřestáváš posílat Ducha svatého z nebe. Otevři
naše oči, abychom ve víře viděli, jak svým Duchem ve světě působíš:
Vzbuzuješ víru, rozmnožuješ lásku, potěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné, k naději
pozdvihuješ zoufalé.
Ukřižovaný Spasiteli, buď svým Duchem s těmi, kdo trpí pro nespravedlnost a války ve světě,
kdo jsou hladoví, opuštění, nemocní.
Dobrý Pastýři, přiznávej se svým Duchem k práci těch, kdo usilují, aby všichni křesťané byli
jedno.
Zachováváš mosty důvěry a dorozumění mezi církvemi z různých národů a společenských
řádů.
Držíš svou mocí svět, aby neupadl do chaosu a zkázy.
Kriste Králi, prosíme tě za všecky, kdo nesou odpovědnost za veřejné záležitosti, kdo usilují
o mír, spravedlnost a lidskou důstojnost, aby nezneužívali moci, ale zastávali se všech, kdo
trpí bezpráví.
Buď se všemi, kdo tě potřebují.
Společně voláme: Otče náš …. Amen
Poslání: Zjevení 19, 5-6
A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho
bojíte, malí i velicí.“ A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot
množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
Požehnání: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi
duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce
králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským
kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen. (Zj 1, 4b-6)
4. píseň: 489 – Tvé požehnání, dobrý otče

Plán bohoslužeb v květnu:
17. 05.
17. 05.
17. 05.
24. 05.
24. 05.
31. 05.
31. 05.

08:00
09.30
14:00
08:00
09:30
09:30
14:30

Jevíčko (max. 100 lidí)
Vanovice (max. 100 lidí)
Horní Smržov (max. 100 lidí)
Letovice (max. 100 lidí)
Vanovice (max. 100 lidí)
Vanovice (max. 100 lidí)
Moravská Chrastová (max. 100 lidí)

Plán bohoslužeb závisí na vládních nařízeních a doporučení Synodní rady. Aktuální informace
můžete sledovat na webových stránkách https://www.ustredicce.cz/. O případné změně Vás
budeme informovat.
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/
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. Věříme, že stávající situaci můžeme společně zvládnout. Prosím Vás o to, abyste
peníze, kterými chcete přispět, posílali na sborový účet,
číslo účtu je 164510322/0300.
Do zprávy pro příjemce, prosím, vyplňte od koho a na jaký účel dar je, zda na potřeby
sboru („sbor“), 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.
Sbírka je časově ohraničená:
 na „JJ“ můžete přispívat do 31. 5. 2020.
Za vaše dary upřímně děkujeme.
Pokud byste stáli o návštěvu nebo domácí bohoslužbu, obracejte se na svou farářku

