Nedělní domácí bohoslužby – 26. 4. 2020, Vanovice:
1. píseň: 161 – Tebe, Bože, chválíme
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.
Introit: Žalm 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě
udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj
plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Modlitba:
Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří,
jenž navěky zachovává věrnost.
Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy.
Hospodin bude kralovat věčně, po všechna pokolení. Haleluja. Amen
1. čtení: Jan 10, 7-16
Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni,
kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře.
Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není
pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když
vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich
nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a
já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
2. píseň: 384 - Pomoz mi můj Pane
2. čtení: Ezechiel 34, 11-16
Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak
jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své

ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu
je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských
horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich
pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách,
budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim
odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět,
polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a
soudit.“
Před nějakou dobou se v naší církvi hodně diskutovalo o roli faráře. Teď, v době koronaviru,
vlastně zjišťujeme, jestli jsou faráři vůbec potřeba. Nestačilo by mít pár farářů, kteří by byli
on-line, v televizi nebo v rádiu? Křesťan by si jen zvolil medium, které je mu nejbližší, vybral
by si svého oblíbeného duchovního a mohl by se tetelit blahem, jak pěkně z duše mu ten
jeho farář zase mluví. Tatam by byla starost o budovy nebo problémy se stále narůstajícím
salárem.
Kým je vlastně farář? V anglicky mluvících zemích se evangelickým farářům říká pastořipastýři. Ten termín ale není cizí ani u nás, i my známe pastoraci, pastýřskou péči. Jenže jak by
mohl být farář pastýřem, když v Bibli je to Hospodinova role, Hospodin je můj pastýř. I Ježíš
o sobě říká, že je dobrým pastýřem, ale smíme to říkat my faráři?
Naše církev nestojí na hierarchii já pastýř - vy ovečky, já se starám - vy se pasete. Takováto
hierarchie by byla nepřiměřeným vyvýšením jednoho a ponížením druhých. Farář nemá
patent na víru, i on klopýtá, i on potřebuje Boží vedení.
V době proroka Ezechiele se termínem pastýř označoval král a ostatní náboženští či političtí
vůdcové. Izraelci byli závislí na svých vůdcích, tak jako ovce na pastýři. Ryba smrdí od hlavy,
když vůdce nevede správně, odnese to celé stádo a naopak pro záchranu celého stáda stačí
jeden dobrý pastýř.
To platilo tehdy, ale časy se mění, máme tu demokracii, jak v církvi, tak v politice. Ti nahoře
nejsou pastýři vůdcové, ale volení a odvolatelní zástupci. Lidé nejsou nesvéprávným stádem,
máme volební právo a v církvi všeobecné kněžství. K tomu, abyste se setkali s Bohem,
nepotřebujete prostředníka kněze nebo faráře. Každý je tak trochu pastýřem a to s sebou
přináší zodpovědnost, jak občanskou tak křesťanskou.
Pastýř nemůže pást jen sebe, starat se jen o svůj blahobyt. Máme zodpovědnost i za druhé.
Nemůžeme nechat maličké tohoto světa, ať se o sebe postarají sami. V tu chvíli by nám
patřila Ježíšova slova: „Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.“ Ježíš tu nerozlišuje, zda si hladovějící, nemocní
a věznění za svůj stav můžou sami nebo je stihl krutý osud. My nejsme jejich soudci. Máme
jim pomoci, máme být jejich pastýři.
To se nám ale vždy nehodí. Bývá to dost náročné a tak si říkáme: „Nehas, co tě nepálí.“
„Nestrkej nos do cizích věcí.“ „Každý svého štěstí strůjce.“ „Sněz, co sis nadrobil.“ To je
životní moudrost slušných lidí, kteří nikomu nic zlého neudělali, ale neudělali ani nic
dobrého.
Slova proroka Ezechiele nemíří jen proti těm nahoře, míří proti nám všem. Míří do naší
sobeckosti a pohodlnosti, do našeho selhávání v pastýřských rolích. Zavíráme oči a uši, když
nás bolest druhého příliš bolí. Ponecháváme ležet u cesty ty, kteří klopýtli a upadli. A tak se
nakonec role pastýře ujímá Bůh sám. V Kristu přichází Bůh, aby nás vyhledal, vysvobodil,
obvázal, posílil a přivedl na dobré pastviny.

Bůh je pravý dobrý pastýř, nese odpovědnost i za to co nespáchal i za naše činy. Bere na sebe
naše prohry a selhání. Zachrání ztracenou ovečku a sám umírá jako ovce vedená na porážku.
„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ říká apoštol Pavel.
Mohli bychom také říci: Buďte pastýři jeden druhému. Vyjděte za svým bližním, který bloudí
a neví, jak dál. Obvažte jeho rány a posilněte ho, aby mohl pokračovat v cestě. Haste i to, co
vás nepálí, protože to pálí a bolí vašeho bratra nebo sestru. Nebuďte lhostejní a neste i tu cizí
bídu, tak jako ji nesl a nese náš Pán Ježíš Kristus.
Tady bych mohla skončit, ale vlastně by z kázání vyplynulo, že faráři nejsou potřeba, že stačí,
když budu pastýřem sám sobě i druhým a ten zbytek obstará Bůh. To si nemyslím. On-line
bohoslužby jsou užitečným nástrojem do těžkých dob, ale chybí jim jeden podstatný rozměr,
ten mezilidský. Faráři nejsou prostředníky ani náboženskými vůdci, jsou spíše doprovodem
na cestě. Jsou tu pro společenství sboru, mají je stmelovat, pojmenovávat jeho silné a slabé
stránky. Jsou tu pro jednotlivce, s kterými chtějí sdílet víru, smutek, radost i bolest. Jsou tu,
aby zvěstovali Boží slovo, byli Bohu hlásnou troubou.
Amen
3. píseň: 419 – Mocný Bože při Kristovu
Přímluvná modlitba, modlitba Páně:
Dobrý Bože, prosíme tě,
Pomáhej nám být ve světě sami za sebe, nebýt jen součástí stáda.
Pomáhej nám, aby nám víc záleželo na tom, co si o nás myslíš ty,
než na tom, co si o nás myslí ostatní lidé.
Pomáhej nám naslouchat tvým slovům, dávat na tvůj názor,
nespoléhat na názor masy.
Pomáhej nám důvěřovat tobě a tvému vedení.
Tobě svěřujeme všechny, na kterých nám záleží,
prosíme tě, buď jim oporou a štítem.
Přimlouváme se za všechny trpící.
Společně voláme: Otče náš…. Amen
Poslání: 1. List Petrův 2,25
Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší.
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: 482 – Jak rozkošné a milé

Plán bohoslužeb v květnu:
03. 05. 08:00 Jevíčko (max. 15 lidí)
17. 05. 08:00 Jevíčko (max. 30 lidí)
17. 05. 14:00 Horní Smržov (max. 30 lidí)
24. 05. 08:00 Letovice (max. 30 lidí)
31. 05. 09:30 Vanovice (max. 50 lidí)
31. 05. 14:30 Moravská Chrastová (max. 50 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. V čase velikonoc pravidelně vybíráme sbírku na Hlavní dar lásky 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,
číslo účtu je 164510322/0300.
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.
Sbírky jsou časově ohraničené:


na „HDL“ můžete přispívat do 30. 4. 2020,

 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.

