
Nedělní domácí bohoslužby – 3. 5. 2020, Vanovice: 

1. píseň: 324 – Pane, ty jsi hoden chvály 

 
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. Dnešní 
neděle se latinsky nazývá Jubilate, to znamená: oslavujte, hlaholte, chvalte Hospodina   
 
Introit: Žalm 129  
Jak často mě už od mládí sužovali – Izrael ať řekne – jak často mě už od mládí 
sužovali, ale nepřemohli.  Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy.  Hospodin je 
spravedlivý, postraňky těch svévolníků přeťal.  S hanbou zpět ať táhnou všichni, kteří 
nenávidí Sijón! Ať jsou jak tráva na střechách, ta uschne dřív, než je vytrhána.  Jí si ten, 
kdo žne, dlaň nenaplní, ani náruč ten, jenž sbírá snopy.  Neřeknou jim ti, kdo půjdou 
kolem: „Požehnání Hospodinovo buď s vámi! Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“  
 
Modlitba:  
Milý Bože, přicházíme k tobě s modlitbou v důvěře, že nás slyšíš, že tě zajímáme a že o nás 
máš péči. 
Děkujeme ti, že k nám nejsi lhostejný, ať už k tobě přicházíme odkudkoliv, ať z radosti či 
bolesti. 
Vyznáváme, že v tomto světě, který se často zdá tebou opuštěný, přesto vidíme tvoji blízkost 
ve tvém stvoření, v lásce a přátelství, ve všem dobrém, co nám dáváš zakusit.  
Přicházíme k tobě, abychom u tvých nohou složili všechno, co nás tíží, abychom oslavili tvé 
svaté jméno a abychom načerpali tvoji sílu, jež překonává tento svět. 
Shlédni na nás, svoje stádečko a potěšuj a posiluj nás.  
Dávej nám prožít dnes svoji blízkost, svoji lásku.  
Vyznáváme, že bez tebe nejsme nic, že tě potřebujeme ke svému životu, vždyť ty jsi náš 
život.  
Bez tebe nejsme nic, dáváme se ti do rukou a prosíme, přijmi nás jako oběť, přijmi oběť 
našich životů, jako oběť tobě příjemnou a milou. Amen 
 
1. čtení: Jan 16, 16-24 
Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“ Někteří z jeho učedníků 
si mezi sebou řekli: „Co znamenají slova ‚zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě 
opět uzříte‘ a ‚odcházím k Otci‘?“ Říkali: „Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, 
o čem mluví.“ Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: „Dohadujete se mezi 
sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? 
Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; 
budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má 
zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na  soužení 
pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a 
vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete 
již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete -li o něco prosit Otce ve jménu mém, 
dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše 
radost byla plná.  



 
2. píseň: 367 – Studně nepřevážená  
 
2. čtení: Žalm 66 
Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. 
Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou 
přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. 
Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Moře 
obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho! Věčně vládne svou 
bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují! 
Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, 
nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí 
stříbro: zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. Dopustils, že 
člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost 
všeho. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými 
ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. Kdybych se snad upnul srdcem 
k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval 
pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi 
neodepřel. 

Hlaholte, oslavujte, to nám přikazuje název dnešní neděle, to nám přikazují slova 66. žalmu. 
Je to zvláštní příkaz: Veselte se! Hlaholte! Proč, když nám zrovna není ani do zpěvu ani 
do smíchu natož do oslav? Celý svět posedl zákeřný vir, omezil naše svobody a my se máme 
radovat, máme chválit Boha? Není to jediný podivný příkaz 66. žalmu. Žalmista s neúprosnou 
jistotou nabádá nás, své posluchače: „Hlaholte Bohu! Zpívejte mu žalmy! Šiřte jeho slávu! 
Mluvte k Bohu! Pojďte a pohleďte na Boží skutky! Dobrořečte. Pojďte a poslouchejte 
vyprávění o tom, co nám Bůh prokázal!“  

Nechme na chvíli stranou těžkosti naší doby, všechny ty smutky a trápení spojená s nekončící 
karanténou a soustřeďme se na žalmistovy příkazy. Co se po nás vlastně chce? Máme se 
soustředit na Boží skutky. Máme přemýšlet nad nimi, přemýšlet o nich. Myslet na to, co Bůh 
koná mezi lidmi, co udělal pro nás, co udělal s lidmi před námi, čím si získal a získává respekt. 
Pro ty, kdo si nemohou hned vzpomenout, co pro ně Hospodin udělal, přidává žalmista pár 
reprezentativních příkladů: Prošli jsme suchou nohou řeku. Zachoval nás při životě. 
Nedopustil, aby nám nohy uklouzly. Vyvedl jsi nás a dal hojnost všeho. Nezamítl mou 
modlitbu, neodepřel mi své milosrdenství. Zachovals nás při životě, Pane. 

Bůh nám pomáhá nalézt životní rovnováhu, vybalancovat kdejaký kluzký kámen nezdaru. My 
křesťané máme v tomto světě jedinečnou možnost i úkol, přinášet závažná témata, jít k jádru 
žití. Témata jako odpuštění, smíření, Boží spravedlnost, lidské utrpení a konečně i smrt a 
důstojné umírání. To jsou všechno věci, které se dotýkají úplně každého člověka a pro 
křesťanství, pro evangelium je to domácí terén, tady jsme na vlastním hřišti. Nevystačíme si 
s dogmaty a dodržováním tradice. Nemáme být těmi, kdo mají ve všem jasno, všechno vědí 
nejlíp. Když máme někoho oslovit a pomoci, sami musíme pravdivě usilovat o porozumění 
vlastní cestě. Ani žalmista není superhrdinou, kterému je vše jasné a vše zvládá. Jeho vyznání 
"Zachovals nás při životě, Bože." získává na věrohodnosti tím, že jedním dechem dodává: 
„Ano, zkoušel jsi nás, Bože, pročišťoval jsi nás, cítili jsme se jako stříbro v tavící peci, jak 
ptáci v síti, druzí nám šlapali na krk.“ I to patří k cestě víry. Cesta každého z nás se klikatí 



jinak. Někoho již Hospodin vyvedl z nesnází, jiný je uprostřed těžké zkoušky, na dalšího jeho 
výzvy ještě čekají. Hospodin vyvádí svůj lid. K němu směřujeme svá volání, své prosby i díky. 
My, všichni křesťané, ti kdo již došli k cíli i ti, kteří stojí na počátku své cesty. Proto hlahol 
Bohu celá země. Vy všichni oslavujte, zpívejte, pojďte a dobrořečte. Amen 

3. píseň: 406 – Chval Pána svého písní 
 
Přímluvná modlitba, modlitba Páně: 
Pane, ty jsi nám přinesl radost, kterou nám nikdo nevezme. Dej, ať je všecka církev, i náš 
sbor, naplněna potěšením, že tvé království přišlo a přichází stále a že máme podíl na novém 
věku. 
Nedopusť, aby ve sborech radost vadla proto, že je nás málo, že nic ve světě neznamenáme, 
že nám druzí nerozumějí. Dej, abychom žili tichou radostí vzkříšení ve svých všedních dnech. 
Ať jsou naše srdce plna vděčnosti za dary, které z tvé ruky přijímáme. 
Nedopusť, aby nás starosti odváděly od chvil společných i osobních modliteb. Sešli z nebe 
světlo nehasnoucí radosti do zármutků, opuštěnosti, nemocí i vin všech našich bratří a 
sester. Dej, ať nám svítí tvé světlo a všecky nás posiluje naděje tvého konečného vítězství.  
Dej, ať překonáme tento čas odloučení a znovu se shledáme s našimi bratry a sestrami 
v Kristu. Posiluj nás všechny v boji se zákeřným virem.    
Společně voláme: Otče náš …. Amen 
 
Poslání: Římanům 8, 8-11 
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci 
Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však 
ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, 
protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, 
pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás 
přebývá. 
 
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: 397 – Radujme se vždy společně 



Plán bohoslužeb v květnu: 

03. 05.  08:00 Jevíčko (max. 15 lidí) 
17. 05.  08:00 Jevíčko (max. 100 lidí) 
17. 05.  09.30 Vanovice (max. 100 lidí) 
17. 05.  14:00 Horní Smržov (max. 100 lidí) 
24. 05.  08:00 Letovice (max. 100 lidí)  
24. 05.  09:30 Vanovice (max. 100 lidí)  
31. 05.  09:30 Vanovice (max. 100 lidí) 
31. 05.  14:30 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. 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“), 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 na „ JJ“ je časově ohraničená - můžete na ni přispívat do 31. 5. 2020. 
Za vaše dary upřímně děkujeme. 

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

https://www.ustredicce.cz/
http://bit.ly/e-bohosluzby
https://soundcloud.com/user-41012488
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
https://jsmesvami.diakonie.cz/

