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Sestry a bratři duchovní a kazatelé, pro svoji zvěstovatelskou a učitelskou službu dostáváte lekcionář pro církevní rok 2008 – 2009. Jeho hlavním tématem je
liturgie. Tento kazatelský cyklus byl určený ústřední radou CČSH (usnesení
1.5.1/88). Záměrem je prohloubení liturgického života husitské církve v souvislosti s výročím české bohoslužby slavené modernistickými kněžími a věřícími v roce 1919 a s duchovní přípravou na jubilejní rok naší církve 2010. Základem tohoto kazatelského cyklu je předloha vypracovaná bratrem farářem Františkem Mocem a užívaná v letech 1976-1977. Tento lekcionář byl užit také
v letech 1995-1996. Jeho aktuální úpravu a přípravu k tisku provedl bratr farář
PaedDr. Zdeněk Kovalčík a další členové liturgického výboru, za což jim patří
poděkování. Naše bohoslužba má "biblický charakter". Ať již celé základní
části jako Blahoslavenství (Mt 5,3-12), Svatý (Iz 6,3; Zj 4,8b), Ustanovení večeře Páně (L 22,19-20; 1 K 11,23-26 a paralely u Mk a Mt) a Otčenáš (Mt 6,19-3)
mají svůj původ v biblických pramenech, tak i jednotlivé výpovědi jsou po
obsahové a jazykové stránce ve vztahu k biblickým textům (Apoštolský pozdrav - 2 K 13,13; "Smiluj se, Hospodine" - Ž 123,3a; "Pokoj vám" - Mt 10,1213; J 20,19.26; "Vzhůru srdce" - Pl 3,41; „Kristus vprostřed nás" - Mt 28,20; J
20,19; "Pane, nejsme hodni" - Mt 8,8; "…žije v nás Kristus" - Ga 2,20 a další).
Tento kazatelský cyklus poskytuje možnost meditace a promýšlení bohatství
Liturgie podle dr. Karla Farského na základě exegeze konkrétních biblických textů. Do osnovy církevního roku jsou rozvrženy jednotlivé liturgické
výpovědi a mají vztažnost k určeným textům ze Starého zákona i Nového zákona. V kázání však nemůže převažovat didaktický a poučný ráz, nemá se jednat
o "přednášku o křesťanské bohoslužbě", nýbrž slovo kazatele má být zvěstné,
neboť jeho východiskem a vlastním pramenem je biblický text (texty) aktualizovaný do konkrétní homiletické situace. Kazatelský cyklus je proto předkládán
s doporučením, aby se současně konaly v náboženských obcích a bohoslužebných střediscích pravidelné nebo alespoň příležitostné "liturgické hodiny".
Bohoslužba a její podoba je pro současného člověka málo srozumitelná. A to se
může týkat i členů církve. Jedním z kroků ke zpřístupnění bohoslužby je liturgická výchova a katecheze s využitím příslušné literatury a příruček. Liturgická výchova se týká jak dětí, mládeže, tak i dospělých. Katolická církev i pravo-
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slavná církev ve svých katechismech věnují tématům bohoslužby značnou
pozornost. Také v případě husitské církve, která je liturgickou církví, má být
liturgická výchova a katecheze ve větší míře rozvíjena, než je tomu dosud.
Liturgii nelze jen vysvětlovat, vykládat, liturgie působí sama. Má být v našich
sborech a bohoslužebných střediscích slavena důstojně a současně přirozeně.
Nelze ji proto "odbývat" s poukazem na to, že se v některých sborech pravidelně setkává jen několik málo lidí. Naopak, právě v takovém případě je potřebné
věnovat více času a úsilí kazatelské a liturgické přípravě, a vážit si tak těchto
věrných účastníků, a současně hledat i cesty k pozvání a oslovení dalších. K pravidelným i náhodným účastníkům mluví i liturgický prostor. S liturgickou službou je spojena stálá péče o čistotu a odpovídající stav prostoru, zařízení a
předmětů, zvláště kalicha. K tomu patří i užívání kvalitního vína z vinných
hroznů, vhodné uchovávání hostií nebo čistý ubrus a roušky, jak je to obsaženo
v pokynech platného bohoslužebného řádu (Bohoslužebný řád CČSH, A.1.3.4).
Nelze podcenit ani náležitý stav bohoslužebných knih, jakými jsou Bible a liturgické příručky. Připomínám, že poslední užívané směrodatné vydání Liturgie je
z roku 2004. Bohoslužebné knihy nejsou "soukromým materiálem", ale viditelným liturgickým předmětem, k němuž je třeba mít pro jeho obsah náležitě uctivý vztah. Totéž platí i o zpěvnících, které je pro jejich opotřebovanost třeba včas
vyměnit za nové. Církev v současné době může konat mnoho prospěšných aktivit, ale k jejímu základnímu nezastupitelnému poslání náleží bohoslužba jako
zvěstování evangelia, modlitby a služba svátostmi. Tento kazatelský cyklus je
předkládán náboženským obcím s přáním, aby napomohl k odkrývání pokladu liturgie a k živé a oslovující bohoslužbě. Bůh vám všem, kteří otevíráte
Bibli, dávej moudrost, trpělivost, vytrvalost i radost z Božího slova, které můžeme přijímat, nést a předávat druhým jako slovo života, pokoje a milosti. Ať je
naše kazatelská i liturgická služba konána pod jeho požehnáním.
Tomáš Butta, biskup-patriarcha

1. neděle adventní - 30. listopadu 2008
Téma: Milost Pána Ježíše Krista
Počátek nového církevního roku má dva rozměry, jednak představuje kající pohled
zpět, jednak se v tomto čase otevírá šance v podobě nadějeplného výhledu vpřed.
Je za námi nejen to, čím bychom se mohli pochlubit a co je ve skutečnosti samozřejmé, ale i to, zač je třeba se stydět. Písmo svaté nemluví jen o našem hříchu, ale
i o trestu za něj. Vejdeme-li do vánočního času po mostě adventního pokání, pak
máme před sebou vzácný čas milosti. Od času Jana Křtitele je hlásán příchod Ježíše
jako Božího Syna, jako Krista Krále. Jeho budoucímu soudu předchází královská
milost odpuštění a obnovy. Přes kající obsah adventu však zakoušíme Boží lásku,
která na pokání odpovídá milostí odpuštění. Proto je milost zvěstována i úvodním
liturgickým pozdravem.
Vstup: Iz 49,8-10
Tužby:
2. Abychom všichni příchod svého Pána jako bdělí a věrní služebníci očekávali...
3. Aby všechno, co je v našich životech rozkolísané, mocí svou zpevnil a víru
v Boží zaslíbení obnovil...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 Pt 2,4-9 nebo Ř 5,19-21
J 1,15-18
2 K 13,13
Ž 119,29

Modlitba:
Děkujeme, Spasiteli náš, že přicházíš k nám v čase milosti jako do Jeruzaléma a
chceš tento dům modlitby i domov každého z nás učinit místem pokoje. Prosíme, abys
svým Duchem posvěcoval naši adventní přípravu. Vychovej si v nás poslušné služebníky, kteří žijí v pevné naději, že to, co jsi na této Zemi započal, jednou také slavně
dokonáš. Amen.
Vhodné písně: 203; 31 nebo 204; 158
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2. neděle adventní - 7. prosince 2008

3. neděle adventní - 14. prosince 2008

Téma: Láska Boží
Dar adventu spočívá též v obnově poznání, že ten, kdo hledá Boha, také ho nalézá. Adam se skrývá před Hospodinem, ale Hospodin se neskrývá před Adamem,
protože miluje člověka, i když člověkem milován není. Bůh má otcovský zájem
právě o ty, kdo ani lidem nebyli, aby se mohli stát sourozenci Kristovými. Setkání
s láskou Boží v Ježíši Kristu, na niž odpovíme v adventním pokání láskou k člověku, je nejspolehlivější předvánoční přípravou.

Téma: Společenství Ducha svatého
Vánoční očekávání a předvánoční přípravy jsou nadějné a splnitelné toliko
v obecenství bratří a sester, které svolává v rodinách i ve sborech Duch svatý.
Křesťansky pochopený advent není ani povrchním úklidem ani nákladnou výzdobou, ale radikálním vypuzením démonů. Otevřením srdce pro Ducha Posvětitele a Sjednotitele, s nímž po Mariině vzoru můžeme přijímat mnohé nelehké
úkoly a pak vyznat: „Ano, Pane, staň se podle tvého slova.“ V takových přípravách v přítomnosti Ducha svatého nemůže být nikdo vynechán. A je jen v moci
Ducha svatého, aby se Krista dočkali i ti, kdo ho neočekávají, kdo jsou bez domova, i ti, kdo jsou bez církve. Budou-li Vánoce jen jakýmisi hody, ne však Hodem Božím, nebyl náš advent pravý.

Vstup: Ž 27,7-10
Tužby:
2. Aby každý z nás s díkůčiněním znovu nacházel a přijímal dar zjevené lásky
Boží, která posiluje ke službě pro Boží království mezi námi i ke svědectví
o Kristu – naší spáse...
3. Abychom všichni na Ježíši Kristu lásku Boží milosrdnou a odpouštějící rozpoznali, a tak mohli být v den soudu zachráněni…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 J 4,7-11
J 3,16-21
1 J 3,1
1 Pt 4,7-8

Modlitba:
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za dar adventní přípravy na tvůj požehnaný příchod.
Buď pochválen za to, že jsme směli ve víře znovu poznat nehynoucí lásku, kterou nás Bůh Otec v tobě obdaroval. Kéž touto láskou naplňujeme své dny, které
nám ze své milosti dopřáváš. Amen.
Vhodné písně: 203; 205; 33

Vstup: Nu 11,23-29
Tužby:
2. Aby naše adventní očekávání bylo vždy a všude provázeno obecenstvím
Ducha svatého...
3. Aby naše vánoční přípravy posvětil svým svatým Duchem v církvi, v rodinách
i v celém světě…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 3,1-12
L 1,26-38
Sk 1,4b-5a
1 K 12,24b-27

Modlitba:
Děkujeme, nebeský Otče, za dar ve tvém Duchu požehnaného mateřství Marie,
matky našeho Spasitele Ježíše Krista. Kéž celým svým srdcem přijímáme skutečnost, že tvůj nejmilejší Syn přišel jako Zachránce a Dárce věčného života.
Prosíme, abys nás provázel v adventním čase příprav. Zbav nás všeho marného
shonu a neklidu a dej v Duchu svatém touhu po jednotě ve víře, naději a lásce
v rodinách, v církvi i v celé společnosti. Amen.
Vhodné písně: 203; 206 nebo 314; 198
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4. neděle adventní - 21. prosince 2008

Vigilie Hodu Božího vánočního (půlnoční) - 24. prosince 2008

Téma: I s tebou Hospodin
V tento čas slyšíme velmi naléhavé výzvy k pokání. Poznáváme svůj hřích a
bylo by možno bát se soudu, kdyby s námi nebyl ten Ježíš, který dostal jméno
Immanuel. V něm je Bůh s námi, abychom se nemuseli bát. Jako balzám na bolestivé rány zní věta: "I s tebou Hospodin!" Neopustí nikoho, kdo pozná svou
nepravost. Ten, jehož příchod očekáváme, byl obětován za náš hřích, zprostil
nás obžaloby před soudem. Dal nám prožít čas milosti jako čas osvobození, jako
čas zmužilého a statečného zápasu se Zlým. Bude-li Bůh s námi, koho bychom
se báli? Dá-li nám Ježíše Krista k uvěření a poslušnosti, dal nám všecko, co potřebujeme pro radost času vánočního i pro věčnost.

Téma: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi
Víme, že štědrost vánočního svátečního večera je v Boží milosti. Tou milostí je
pak naplnění zaslíbení pokoje v Ježíši Kristu. Jestliže jsme v adventu nezmařili
možnost pokání a prožili nepokoj hříšníků, pak znovuobjevujeme přicházející
Boží lásku v Ježíši Kristu s uklidňujícím pozdravem: "Pokoj vám!" i s útěšným
slovem: "Tvé hříchy se ti odpouštějí!" Nemůže být větší štědrosti, stejně jako
nemůže být daru, kterého bychom si méně zasloužili. A není také větší radosti a
oprávněnější vděčnosti za obnovu rodiny, církve, společenství blízkých i dalekých i všeho živého. Kéž přijde čas, kdy bude Bůh oslavován opravdu jen dobrou vůlí všech po celém světě.

Vstup: Joz 1,1-9

Vstup: Iz 11,1-10

Tužby:
2. Aby Ježíš Kristus byl v každém dni naší jistotou, ochranou a bezpečností...
3. Za radost pravou a trvalou, z víry, naděje a lásky pramenící...

Tužby:
1. Aby září betlémského světla vedl všechny národy, s myslí mírnou a pokornou
modleme se k Hospodinu.
2. Aby naše doufání darem své odpouštějící lásky bylo v radost proměněno...
3. Aby pokoj našeho Spasitele Ježíše Krista naplnil naše srdce i domovy…

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 4,5-6
Mt 1,18-24
Ř 8,31-33
L 12,22-23

Modlitba:
Chválíme tě, svatý Bože, že jsi s námi. Ze své bezmezné lásky jsi v určeném čase
poslal na svět svého Syna, aby nás vysvobodil z moci zla a stal se naším Pánem.
Pomoz nám, abychom zanedlouho upřímně přijali blahodárné poselství vánočního evangelia a s ním dovedli šířit radost a pokoj kolem sebe a mohli tak rozjasňovat život svým bližním. Amen.

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 2,13-22
L 2,1-14
Ko 3,13b-15
Iz 26,12

Modlitba:
Buď pochváleno jméno v Betlémě narozeného Božího Syna, Ježíše Krista, v němž
jedině můžeme být spaseni. Buď veleben ten, který přišel a v němž Hospodin uskutečnil svá zaslíbení. Buď na věky oslavován životem z Ducha svatého náš nebeský
Otec i jeho Syn Ježíš Kristus. Amen.

Vhodné písně: 203; 209; 202
Vhodné písně: 203 nebo 207; 230 nebo 215; 210
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Hod Boží vánoční - 25. prosince 2008

Svátek prvomučedníka Štěpána - 26. prosince 2008

Téma: Sláva Bohu v Kristu
Boží dílo je zjevením Boží slávy. Kdo uvěřil, nevidí jen obvyklé dějství přítomnosti a nepoznává pouze běžné fáze minulosti, ale má dar postihnout divy a
zázraky, a proto je vybaven schopností také vnímat Boží slávu. Má důvod Boha
oslavovat i uprostřed tmy, nedostatku, tísně a smutku. Narození Kristovo pro
nás, příchod Kristův mezi nás, jistota, že se nám hříšným narodil Zachránce, že
Bůh v Ježíši Kristu přišel jako náš Osvoboditel, nutně vyvolává radost ze zázraku lásky a promění život v chvalozpěv, ve kterém se omilostnění hříšníci připojí k andělskému jásotu: "Sláva Bohu na výsostech!" V obecnosti tohoto Gloria
tkví totiž obecný pokoj na Zemi, na níž je jejím obyvatelům zlá vůle vyměněna
za vůli dobrou, za vůli oslavovat celým životem Boha v Kristu, jenž byl, je a
znovu přijde.

Téma: Za tvé Slovo, Bože, dík
Nejde jenom o to na chvíli se vánočně radovat z narození Kristova, ale jít do Betléma,
vidět tu velkou událost Boží milosti a pak ji všude pastýřsky rozhlašovat. Z křesťansky prožitých Vánoc má vyrůst naše vlastní zvěstování, jáhenská a apoštolská zvěst
o spáse a životní svědectví o Boží moudrosti, která není od těch, kteří hynou a mění
se, ale od toho, kdo beze změny trvá a žije. Užitek a požehnání Vánoc je ve službě
těch, kdo zvěstují Boží slovo, ať si je jejich služba slovem či skutkem přijímána
s díkůčiněním nebo zlořečením. Proti krátkodeché slávě získané i tím nejdražším
obdarováním, je obdarování moudrostí nebeskou ke spáse světa naší trvalou slávou.
Mnohdy to jako sláva v tomto čase nevypadá a to ani tehdy, kdy překvapujeme divy
lásky a oběti. Ale ten, kdo ve svém poslání vytrvá, někdy těžce a s křížem, uvidí
posléze nebesa otevřená s vlastním podílem na slávě Kristově.

Vstup: Ž 29,1-4

Vstup: Sk 7,55-60

Tužby:
2. Abychom všichni slávu Boží na tváři Kristově vírou spatřovali...
3. Za náš pokoj s Bohem i lidmi, za dobrou vůli mezi všemi národy a státy…

Tužby:
2. Aby stateční svědkové jednající v síle Ducha svatého církvi Kristově nikdy
nechyběli...
3. Abychom všichni poctivou službou slova a skutků získali podíl na slávě
Kristově…

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 1,1-6
L 2,15-20
J 17,24
J 14,4-6

Modlitba:
Hlas Hospodinův přišel v tobě, Pane Ježíši, na tuto zem v Betlémě s mocí a
velebností. Dal tehdy pastýřům a dává i nám dnes poznat, kdo je naše spása a
vykoupení. Buď sláva Bohu v Kristu, dárci pokoje a radosti. Buď sláva Bohu
v Kristu, Stvořiteli našem, Otci lásky a pravdy. Buď sláva Duchu svatému, Sjednotiteli a Posvětiteli církve Boží. Amen. Aleluja.

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 1,4-8
Mt 5,11-12
Sk 6,5-8
J 17,20-23

Vhodné písně: 211; 220; 228; 321; 210

Modlitba:
Nebeský Otče, prosíme tě, dopřej nám prožít v tomto vánočním čase skutečnou
radost z Ježíšovy přítomnosti. Mocí svého Ducha utvrzuj naši víru, lásku i naději a udržuj nás na cestě Kristově, ať se děje cokoliv kolem nás nebo i s námi.
Sláva tobě, že otevíráš nebesa věčnosti všem, kdo ti uvěřili, kdo tě vírou poslouchají, celým srdcem milují a v tebe doufají. Amen.

(sbírka k obětování)

Vhodné písně: 229; 233 nebo 318; 210
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1. neděle po Vánocích - 28. prosince 2008

Silvestr - poslední den občanského roku - 31. prosince 2008

Rodiny Páně
Boží Syn se narodil světu jako člověk, byl již jako nemluvně obklopen obětavou péčí a horoucí láskou Marie a Josefa. Patřil do rodiny, pro niž byly příznačné poslušnost vůči Bohu i čistota vztahů, pevná víra s věrností tradicím
svého národa. Ve skromných podmínkách, všedních starostech, ale především
v lásce a v poznání moudrosti vyrůstalo dítě Ježíš. Právě čtení z evangelia dává
na srozuměnou, že je naše dítě tím více naše, čím víc je Boží. Je-li jen naše, je
to pro nás i pro ně žalostně málo.

Téma: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému
Závěr občanského roku se týká Boží církve. My křesťané nejsme z občanského
života nijak vyděleni, ale naopak jsme na něm angažováni. Jsme-li vděční za každý
den, vděčíme dnes i za souhrn darovaných dnů i za den poslední, neboť i ten je nám
darován. Každý živý úd církve ví, že největší dík patří Otci za Syna darovaného
světu. Bez něho bychom nebyli dokázali nic z toho, co můžeme zapsat dnes jako
aktiva minulého roku. Nestalo by se ani to, co je nám připsáno k tíži. Ale i tu je na
místě dík, neboť je nám darována možnost pokání se všemi svátostnými zisky a
hodnotami.

Vstup: Gn 15,1-6
Vstup: Ž 100
Tužby:
2. Abychom všichni ve svých domovech i rodinách žili touž vírou po vzoru
rodiny Páně, jež nás vede k porozumění a k harmonii vztahů, učí odpouštět i
milovat…
3. Aby našim rodinám svým svatým Duchem žehnal a naše děti svou radostí
učinil...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 1,1-3a
L 2,25-40
Žd 3,7-8
Mk 3,33b-35

Modlitba:
Pane, v tomto čase milosti ti děkujeme za rodinu církve, do níž jsme byli uvedeni křtem. Velebíme tě za to, že jsme ve tvém Synu Ježíši směli poznat svého prvorozeného bratra. Prosíme, chraň naše rodiny i rodinu církve a dej, aby v nás
přebývala radost ze setkání s tebou i se všemi lidmi dobré vůle. Uděl nám také
požehnání na cestu domů, abychom s ním žili po příkladu rodiny Páně až do
toho dne, kdy přijdeš jako Soudce. Amen.

Tužby:
2. Abychom všichni díky a chválami tento poslední den občanského roku naplňovali...
3. Abychom nikdo z nás i pokání do závěru roku zahrnout neopomněl...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ko 3,12-17
L 17,11-19
2 K 9,11-15
Ž 22,23.26

Modlitba:
Děkujeme, Pane Ježíši, že jsi nás po celý rok doprovázel svým slovem. Hostil jsi
nás svým nebeským chlebem. Svým svatým Duchem jsi probouzel a povzbuzoval
naše rozhodování. Děkujeme za všechno, čím jsme byli tebou obohaceni.
Prosíme, pomoz nám, abychom svěřených hřiven užili v příštím roce k větší cti
a chvále našeho společného Otce, jenž je v nebesích, i církve tvé na zemi s hříchem zápasící. Amen.
Vhodné písně: 271; 213 nebo 275; 15

Vhodné písně: 216; 219; 315; 316 nebo 320; 210
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Nový rok – Jména Ježíš - 1. ledna 2009

2. neděle po Vánocích - 4. ledna 2009

Téma: Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů
Máme před sebou nový úsek cesty. Naše výhoda je v tom, že víme, za kým jít.
Dík Ježíši Kristu, který přišel, aby nám zjevil Boha jako Otce a sebe jako Syna,
máme tak před sebou světlo jedinečné orientace. Vánočně osvětlený počátek
nového roku činí z tohoto dne radostnou příležitost připojit se ke zpěvu serafínů stejně tak jako k izaiášovskému: "Já půjdu, pošli mne!" Komu je a zůstane
Hospodin svatým a denně oslavovaným, ten se ho nebojí následovat. Naopak
má s očištěným srdcem i očištěné rty k tomu, aby se radoval a veselil v Pánu a
prozpěvoval mu každého dne nastávajícího roku. Jde tedy dnes o to zpívat a dozpívat Hospodinu píseň novou.

Téma: Vy radujte se a veselte se
Pokud jsou Vánoce duchovní a mravní zkušeností, kterou jsme znovu učinili
s Ježíšem Kristem, potud se "veliká radost, která bude pro všechen lid" přelévá
přes novoroční hranici do nového roku. Není to radost jednorázová nebo nárazová. Dává zvuk křesťanskému optimismu, vyplývajícímu z důvěry: "Hospodin,
jenž s námi byl, povždy s námi bude!" Mohou přijít i dny slzavé, ale je tu stále
ten, kdo setře každou slzu z očí a odstraní důvod strachu a bázně. Ničeho více
současný svět nepotřebuje, než-li se nakazit radostí z poznané a generacemi předávané naděje. To je úkolem lidu Božího, který jen v živé církvi může nalézt
hvězdu neobyčejné velikosti a jasnosti – Krista – Mesiáše, s nímž přichází i do
všedních našich dnů opravdová radost a stálé veselí.

Vstup: Iz 6,1-8
Vstup: Sf 3,14-20
Tužby:
2. Aby nám dovolil dnes vykročit do nového roku ve světle zjevené slávy své...
3. Aby všechny naše dny z milosti nám dané byly oslavou Boha věčného a
svatého...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 12,1-2a
Mt 11,25-27
Zj 22,16 nebo Žd 12,12-13
Ž 9.2-3 (1 Pt 3,15-16)

Modlitba:
Děkujeme, svatý Bože, že jsi posvětil tento den jménem svého Syna jako počátek naší práce. Děkujeme, Pane Ježíši, že smíme spoléhat na tvou pomoc.
Děkujeme, Duchu svatý, za světlo na novou cestu. Na cestu s radostnou písní
církve Božích bojovníků. Na cestu přes Jordán za archou úmluvy do zaslíbené
země Božího království. Amen.

Tužby:
2. Abychom se všichni svého nového díla ujímali s radostí a veselím těch, kdo
Krista nalezli a jím byli nalezeni...
3. Aby naše církev byla vůdčí hvězdou všem, kdo záchranu a spásu, pravou
radost a veselí hledají...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Fp 4,4-9
J 1,9-14
Iz 35,10
Zj 21,1-4

Modlitba:
Chválíme tě a velebíme, Spasiteli náš, za radostné obecenství s tebou, kdy začínáme nový díl své apoštolské cesty. Požehnej nám radostí vykoupených a nalezených, abychom ze své radosti mohli po celý rok rozdávat všude, kam nás tvůj
Duch pošle. Amen.

Vhodné písně: 272; 232 nebo 234; 210 nebo 171
Vhodné písně: 226; 225 nebo 223; 210

16

17

DOBA VÁNOČNÍ

DOBA VÁNOČNÍ

Zjevení Páně - 6. ledna 2009

Vznik Církve československé husitské - 8. ledna 2009

Téma: Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám
Poslední ze svátků vánočního času je podložen i textem tříkrálovým i statí o křtu
Páně. Oběma je společné zjevení Ježíše, syna Josefova a Mariina, jako Syna Božího,
pravého Krále a velekněze. Je Božím zájmem, aby se tato pravda stala vždy pevnější jistotou církve i jistotou světa prostřednictvím církve. Vánoční čas chce být díkůvzdáním za lásku, kterou Bůh osvědčil všem, kdo se nemohli a nemohou ve svém
osobním, církevním a obecném životě spokojit s jakýmkoliv status quo, přičemž však
sami na změnu přítomného stavu nemají sil. Jsou v situaci, ale nejsou nad situací.
Nad tou je jedině Bůh. A ten právě proto, že je Otec, nepřihlíží neúčastně, ale zasahuje pln účastenství do života těch, kdo od něho odešli. Všem ukazuje, kde je jejich
záchrana a kdo je jejich zachráncem. Nevracet se přes Jeruzalém – nevracet se ke starému způsobu života, když jsme se mohli setkat s Kristem. Zjevení Boží
v Kristu je milost u liturgického stolu stále dosažitelná v moci Ducha.

První světová válka bolestně vrhla stín na církev, neboť ona nesplnila své poslání právě tehdy, kdy bylo světu nejhůř. Svět ji zahanboval svými ranami, svými
bolestmi i svými hroby. Odtud zintenzivnění činnosti té části českého duchovenstva, které vědělo, že církev bez Ducha svatého je církví bez života a jako
taková nikomu k životu nepomůže. Tito kněží v sobě nalezli onu reformační
sílu, která umožňovala církvi překonat neblahou distanci od světa a hlásat sociálně spravedlivý program na spolehlivých základech evangelia Ježíše Krista.

Vstup: Iz 60,1-6
Tužby:
2. Aby Ježíš Kristus jako pravé Světlo ze Světla zářil všem na cestě životem a
srdce naše posvěcoval...
3. Za plnost života v duchu Kristova evangelia osvobozujícího a k činům zmocňujícího, za sílu do zápasu s mocnostmi zla…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 3,2-6
Mt 2,1-12
Iz 40,5
Jr 33,6-9

Modlitba:
Buď velebeno tvé jméno, Pane Ježíši, že jsi nás obdařil zjevením Boha Otce a
v síle Ducha svatého nám dal prožít tento den jako den sváteční. Nadšeně a
radostně buď pozdraveno tvé jméno, které je nad každé jiné jméno a před nímž
bude klekat každé koleno na světě, protože je to jméno Boží. Amen.

Vstup: Iz 50,4-7
Tužby:
2. Aby naši církev po cestách své čisté pravdy vedl, v bratrské lásce, zbožnosti,
poslušnosti a kázni utvrzoval a učinil z ní úrodnou svou vinici, modleme se
k Hospodinu.
3. Aby ve všem duchovenstvu našem sobě věrné služebníky a církvi dobré
pastýře a kněze milostí svou posvěcoval, modleme se k Hospodinu.
4. A prvnímu našemu patriarchovi Karlu Farskému za jeho svědectví víry a
životní dílo duchovní obnovy věčná buď Boží paměť.
5. Aby patriarchu našeho svým požehnáním provázel, laskavou milostí jej posiloval a ve správě církve jeho rozhodování Duchem svatým vedl, modleme se
k Hospodinu. (na mnohá léta)
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Jk 2,12-26
Mt 23,1-32
Mt 5,13-16
Iz 29,17-19

Modlitba:
Za církev, ve které jsme nalezli tebe, Pane, ti děkujeme. Za církev, v níž jsme
nalezli svůj domov, tě velebíme. Za církev konající věrně své poslání tě, Pane,
prosíme o požehnání, abychom se tvého příchodu k soudu nemuseli bát. Amen.
Vhodné písně: 111; 112; 123 nebo 161

Vhodné písně: 221 nebo 222; 224 nebo 210
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1. neděle po Zjevení Páně – Křtu Páně - 11. ledna 2009

2. neděle po Zjevení Páně - 18. ledna 2009

Téma: Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, přijď a posvěť nás
Věříme v Ježíše Krista jako Syna Božího a tedy jako Krále Božího království.
Důsledek této víry je v tom, že i my máme moc stát se syny a dcerami Božími, královským kněžstvem. Tato možnost spočívá právě ve křtu. Ten je třeba pochopit
jako odumření dosavadnímu způsobu života. To je život maximální odpovědnosti,
ve které hlavní roli sehraje Duch svatý. Jen v jeho darech je možné dát se do služeb toho, co má naději na zvěčnění. Ježíš, který nepotřeboval pokání, ukazuje svým
křtem cestu: "Umři a živ budeš!" Do živlu smrti ponořený a z něho vstávající Ježíš
je naše vzkříšení a náš život. Jan křtil vodou, ale Ježíš přichází křtít Duchem svatým, který v nás chce přebývat.

Téma: Blahoslavení skromní duchem
Byli bychom na tom nedobře, kdybychom z darovaného Zjevení a uvěření neučinili láskou účinkující víru, kdybychom nečinili, co nám Ježíš přikazuje. Blažená
budoucnost patří těm, kdo nikdy nezapomenou, že jen milostí Boží jsou, co jsou.
Zůstane přece navždy veliký nepoměr mezi tím, co pro nás učinil Bůh, a mezi tím,
co jsme my udělali pro něho. Boha nepřekonáme ani svou největší láskou. Příznivý
Boží pohled ulpívá na těch, kdo si jsou vědomi své chudoby. Spoléhají víc na Boha
a na toho, koho On zjevil jako Zachránce, než na sebe.

Vstup: Ž 2,7-8

Tužby:
2. Za skromnost a pokoru ducha svého...
3. Aby nikdo z nás na nic a na nikoho víc nespoléhal než na milosrdenství
Kristovo...

Tužby:
2. Abychom všichni v Ducha Krista Ježíše ponořeni byli, otroctví hříchu zemřeli a ve svobodě Božích dětí žili…
3. Za dar života, který by byl hoden života královského kněžstva…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 Pt 1,16-21
Mt 3,13-17
Iz 42,1-4
J 1,32-36

Modlitba:
Buď veleben, Otče náš, za své stvořitelské a stále tvůrčí dílo mezi námi. Buď
pochváleno jméno, ve kterém jedině můžeme být spaseni - jméno Ježíš Kristus.
Buď oslavován Duchu svatý, v němž jedině můžeme po pravdě vyznat: Ježíš je
Kristus, který byl, jest a přijde. Amen.

Vstup: Iz 57,14-15

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 5,5b-11
Mt 5,3
Ř 12,6-8
Iz 66,1-2

Modlitba:
Děkujeme, náš nebeský Otče, za příslib tvého království všem skromným a
pokorným. Děkujeme, Pane Ježíši, za všechny, které učíš vládnout se skromností a pokorou. Děkujeme, Duchu svatý, že nám dáváš poznat pravou velikost
v pokoře a ve skromnosti pravou cestu k životu věčnému. Amen.
Vhodné písně: 43; 201

Vhodné písně: 66, 67; 65; 155
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3. neděle po Zjevení Páně - 25. ledna 2009

4. neděle po Zjevení Páně - 1. února 2009

Téma: Blahoslavení čistého srdce
Ve všech Ježíšových blahoslavenstvích jde o budoucnost Božího království. Vidět
Boha tváří v tvář není dáno v přítomnosti nikomu, toliko Synu Božímu. V budoucnosti pak těm, kdo svou časnost prožili s čistým srdcem. Jsme-li v Ježíši Kristu
novým stvořením, pak je Ježíš Kristus vyslyšením prosby: "Stvoř mi, Bože, čisté
srdce a ducha přímého obnov ve mně." Boží pohled neulpívá na povrchu, ale proniká až k srdci. Niterná přináležitost ke Kristově církvi je pochodem po cestě jeho
Pravdy zjevené v Ježíši Kristu. Nositelé čistého srdce spatřují už nyní slávu Boží
na tváři Kristově. Jim je tedy království Boží vskutku blízko.

Téma: Blahoslavení lidé tiší
Evangelium je určeno celému světu. Máme-li získat svět, nezbývá, než volit
cestu toho, jenž zvítězil nad světem tichostí a pokorou srdce. Ti, kdo nedovedli
být tiší a pokorní a chtěli být pány světa, protože jim chyběla spravedlnost a
střízlivá soudnost, skončili vždycky tragicky. Mnohokráte takto uvedli lidstvo
do katastrofy. Jejich blaho bylo zoufale krátké, vzhledem k nárokům na jeho
tisícileté trvání. Nestačili se ukrýt před hněvem Božím. Ze Zjevení Páně plyne
jiná cesta, jak obdržet zemi za dědictví. Být tichými a pokornými, nechat se vést
Pánem, který dodává síly, abychom byli schopni obstát ve zkouškách, vzdorovat i zlořečením a pronásledováním. Umět proti sveřepé pýše postavit lidství
posvěcené spasitelným utrpením Krista - Krále.

Vstup: Ž 24,1-6
Tužby:
2. Za srdce nová, čistá a neposkvrněná...
3. Abychom všichni Boha svého jednou tváří v tvář spatřili...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Te 2,3-8
L 11,33-42
2 K 4,6
1 K 13,12

Modlitba:
Za zjevení tvá, Pane Ježíši, ti děkujeme. Velebíme tě za milost nám prokázanou.
Děkujeme za všechno, co jsme s ní mohli učinit. Prosíme, stvoř v nás čistá srdce a
pomoz, abychom s tím, čeho se nám dnes dostalo, moudře hospodařili. Ochraňuj
nás a žehnej nám. Amen.
Vhodné písně: 133; 48; 194

Vstup: Ž 37,5-11
Tužby:
2. Za dar tichosti a pokory...
3. Aby nás trpělivou a pokornou láskou naučil jednat...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 2,19-25
Mt 11,28-30
Sf 2,3
Mt 21,5

Modlitba:
Buď Bohu sláva za Zjevení v tichém a pokorném služebníku, našem Pánu Ježíši
Kristu. Buď dík Spasiteli našemu, jehož laskavostí jsme nezahynuli hříchem své
pýchy a falešného sebevědomí. Buď veleben Duch svatý, Duch mírnosti a pravé
svobody. Amen.
Vhodné písně: 54; 188
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Hromnice - Uvedení Páně do chrámu - 2. února 2009

5. neděle po Zjevení Páně - 8. února 2009

Téma: Rozsvěť v srdcích našich, lidumilný Bože, nehynoucí Světlo
Člověk nabyl zkušeností, že ve světle se cítí bezpečným. Světlo vydává zář a hřeje.
To každý chápe. Ale touha po Světle ze Světla – Kristu – v dnešním životním stylu
se vytrácí. Snad právě proto je kolem nás tolik obav z budoucnosti, ze stáří, strach ze
smrti. A tak dnešní svátek nám ukazuje, že kdo kráčí s Ježíšem v záři jeho milosrdné
lásky, nemusí se pak ani bát kráčet údolím stínů smrti. Když přišli Josef s Marií do
chrámu, aby předstoupili podle Zákona se Synem před Hospodina, dva staří lidé Simeon a Anna - věrní modlitebníci, trpělivě očekávající na příchod Mesiáše, měli
důvod k radosti. Oni prohlédli, jejich oči uzřely spasení, které přišlo pro celý svět. A
to byl a je stálý důvod k radosti. Kéž prozřeme i my. Kéž Bůh v našich srdcích rozzáří světlo poznání svého i toho, kdo má moc a kdo jediný zachraňuje. Pohleďme i
dnes na světlo svíce na stole Páně. Vydává jas, který symbolizuje Kristovo zrození a
vzkříšení – vítězství nad zlem i Zlým. Kéž zář tohoto Světla ze Světla provází všechny naše dny z milosti nám dané a jako Simeon i Anna tedy jásejme, chvalme Boha
za dar vykoupení.

Téma: Blahoslavení milosrdní
Křesťan živé církve si uvědomuje, že žije jakoby v pólech dvojího Božího milosrdenství. Všem se nám dostalo zjevení Božího. To byl začátek našeho křesťanství.
Na konci je opět milosrdenství Boží, neboť jen jím a nikoliv nároky a zásluhami
vcházíme do věčnosti. Žijeme z Božího milosrdenství, jehož se nám dostalo setkáním s Pánem. Žijeme pro milosrdenství, jehož se nám má dostat při setkání s týmž
Pánem, až přijde k soudu. To, co se odvíjí mezi těmito dvěma póly, je náš život.

Vstup: Mal 3,1-4
Tužby:
2. Aby světlo Kristovo ozařovalo naše dny a zbavovalo nás beznaděje a strachu
ze smrti…
3. Aby každý z nás vzdával díky za přicházející Světlo ze Světla, které chce
z nás učinit nová stvoření a proměnit naše srdce…
Epištola:
Žd 2,14-18
Evangelium:
L 2,22-40
K obětování:
Ž 24, 7
K požehnání: L 2,29-30

Vstup: Ž 18,21-29
Tužby:
2. Aby každý z nás při posledním soudu zakusil milosrdenství odpouštějící
lásky…
3. Abychom milosrdenství v Kristu nám dané ve svých životech naplňovali…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 4,29-32
Mt 5,7
Jk 2,13
L 6,36

Modlitba:
Děkujeme za tvé blahoslavenství, Pane Ježíši, jímž jsi obdařil všechny milosrdné, milující a odpouštějící, všechny, kdo jdou tvou cestou lásky. Požehnej cestě,
na kterou se odtud vydáváme, abychom v jednotě s tebou uměli žít z bohatství
milosrdenství, jehož se nám od tebe dostalo. Amen.
Vhodné písně: 6; 44 nebo 52; 197

Modlitba:
Nebeský Otče, ty jsi splnil Simeonovo očekávání, že nezemře, dokud se nesetká
s Kristem. Dej i nám všem, kteří jsme přijali Krista jako Pána do svých životů, ať se
s ním setkáme v jeho slávě, v jeho radosti – v jeho království, jemuž nebude konce.
Amen.
Vhodné písně: 121; 51 nebo 67 a 65; 70
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6. neděle po Zjevení Páně - 15. února 2009

7. neděle po Zjevení Páně - 22. února 2009

Téma: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému
Ještě doznívá vánoční andělské: "Zvěstuji vám radost velikou". Jenomže Vánoce
minuly a radost je někdy ve stejném nebezpečí jako vánoční stromek. Ten zmizel
v kamnech nebo na smetišti. Křesťanská radost by zmizet neměla. Liturgické obecenství Božího lidu proto volá: "Aby záře lásky tvé a pravdy tvé nám opět zradostnila život náš." Bůh, kterého vyznáváme jako věčnou pravdu a lásku, není jen
Bohem vánočního hodu nebo Štědrého večera. Je Kristem zjevenou jistotou ustavičné pomoci. Je vždy hotov usmířit se s námi tak, abychom se s radostí věnovali
svému dílu, i po Vánocích, v jeho síle a s ním. Slavnost vánočních dnů má přejít
ze zjihlé nálady Vánoc v setrvalý stav smíření.

Téma: K upřímnosti probuď duše naše
Do obecenství bratří a sester v Ježíši Kristu přicházíme z vnitřní potřeby. Účast
na bohoslužbách by měla být samozřejmostí, která je dána pozváním Pána církve. Ježíšovo: "Pojďte za mnou!" nebo "Pojďte ke mně všichni", zní i se svým
zaslíbením ustavičně a my to dobře víme. Účast ve sboru znamená milost setkání s těmi, kdo stejně jako my přišli rádi a radostně. Takoví touží po setkání se
svým prvorozeným Bratrem, chtějí mu vypovědět všechny své nesnáze a starosti a uvědomují si, že mohou získat jistotu odpuštění a pomoci. Přicházejme
k setkání s Pánem v kajícnosti a pokoře. Protože to není snadné, zní v liturgii
prosba: "Bože, probuď k upřímnosti duše naše."

Vstup: Gn 22,1-14

Vstup: 1 Kr 9,1-5

Tužby:
2. Abychom všichni obětí Kristovou smířeni byli…
3. Aby radost a požehnání Ježíše Krista nás neustále provázely…

Tužby:
2. Za pravdivost a upřímnost našeho dnešního společenství…
3. Abychom všichni byli sami k sobě přísní a láskou shovívavou a trpělivou vůči
druhým byli obdařeni...

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ko 1,9-14
Mt 9,27-31
Iz 30,18
Oz 14,1-4 (2 K 5,20)

Modlitba:
Radujeme se z toho, že i dnes jsi nás, Ježíši - Synu Boží a náš prvorozený bratře, pohostil. Dal jsi nám chléb pravého, věčného života. Dal jsi nám pít z kalicha nové smlouvy, v níž Boží láska překrývá množství našich nedostatků. Buď
pochváleno tvé jméno, které je nad každé jiné jméno. Amen.

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 7,8-13
J 2,13-25
Ž 101,1-2a
1 Pa 29,17

Modlitba:
Buď pochváleno a pozdraveno tvé jméno, Pane Ježíši, jméno, které je nad každé
jiné jméno, ve kterém jedině je možno být spasen, jméno, ve kterém jsme se dnes
sešli, abys ty byl s námi svým slovem i svým svátostným pohoštěním. Děkujeme
ti za tvou posilující a proměňující přítomnost. Amen.

Vhodné písně: 47 nebo 59; 60; 156
Vhodné písně: 89; 32; 185
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Popeleční středa - 25. února 2009

1. neděle postní - 1. března 2009

Téma: Upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým
Je nepoměr mezi tím, co jsme jako křesťané měli dokázat a co jsme dokázali. Je
vysvětlitelný jenom tím, že jsme opět poklesli v prach hříchu místo toho, abychom
všichni jako děti Boží byli spolupracovníky Všemohoucího. Je skličující, jak málo
jsme přidali k dílu toho, který stále neúnavně činí a tvoří. Ale ono neutuchající
Hospodinovo konání má pro nás v sobě naději, že může být lépe a že i nad naším prachem se Vykupitel náš zastaví a učiní zázrak stvoření z ničeho. Dokonce s takovou
mocí, že dává šanci – touží, abychom byli královským kněžstvem a jeho svatým
lidem. Proto přichází čas příhodný k vybělení našich špinavých rouch upřímným doznáním a pokáním. Jen tak dojdeme odpuštění, s odpuštěním pak můžeme se postavit před Pána, vejit do domova, kde je pro nás vše připraveno a bohatě prostřeno.

Téma: Blahoslavení lkající
K postnímu pokání patří hluboká lítost nad tím, že jsme znevážili Boží svatost,
jejíž zjevení v Ježíši Kristu zavazuje ke svědectví. Měli jsme se radovat, a dochází k pláči. Musíme plakat, aby nám mohlo být odpuštěno. Musíme se ocitnout ve strachu, aby nám mohlo být řečeno: "Neboj se, neboť jsem tě vykoupil!"
Kam se poděje náš hřích, nám odpoví poselství Velikonoc.

Vstup: 1 J 2,12-17
Tužby:
2. Za srdce ochotná k pokání, nad hříchy vlastními i cizími lítostivá...
3. Aby nikdo z nás prachem a nicotou nezůstával, ale jako nové stvoření
v Kristu nově smýšlel a žil...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 5,20-6,2
L 15,11-32
1 Pt 5,6-7
Gn 3,19b

Modlitba:
Buď oslaven, Stvořiteli, který prach proměňuješ v život. Buď veleben, Pane, že
mocí své odpouštějící lásky tvoříš živým to, co zemřelo. Buď pochváleno jméno,
v němž jedině je možno dojít spásy a záchrany pro život ve věčné slávě. Amen.

Vstup: Iz 61,1-3
Tužby:
2. Aby nikomu z nás nezůstávalo lhostejné znevážení milosti Kristem nám
darované...
3. Za smilování pro hřích, nepokoje, nesvobody a nespravedlnosti naše i celého
světa...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Zj 7,9-17
L 22,54-62
Mt 5,4
Ž 25,8-9

Modlitba:
Děkujeme, náš nebeský Otče, za potěšení, jehož se nám lkajícím dostává. Buď
veleben, Pane náš a bratře, za Ducha Utěšitele i za každé tvé "Neplač!"
Doprovoď nás ke všem zarmouceným i k těm, jejichž radost není pravá, aby se
naším svědectvím zaradovali z tvé pravdy. Amen.
Vhodné písně: 53; 238 nebo 180; 167

Vhodné písně: 30 nebo 322
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2. neděle postní - 8. března 2009

3. neděle postní - 15. března 2009

Téma: Blaze těm, jimž křivda se děje
Křesťan, jenž s církví vyznává: "Kristus - život náš", snáší i mnohá utrpení a nezoufá si, protože je v něm živ Kristus. Ježíš před učedníky netají, že budou mít
ve světě soužení. To vše je právě znamením pravdivosti evangelia. Skoro se dá
říci, že ten, kdo pro své životní vyznání víry v Ježíše Krista nikdy netrpěl, zproblematizoval své křesťanství stejně jako ten, kdo měl či má na růžích ustláno.
Do postního doznání vin náleží proto i doznání viny za úzkostlivou opatrnost,
abychom nepřišli o nic, co nám nabízí svět, zatímco věčná sláva je nám lhostejná.

Téma: Blaze těm, kdo žízní po pravdě
Při všem našem dostatku a dokonce i nadbytku nastane dříve či později nedostatek
vpravdě existenciální. Kde člověk nerezignuje na poznání Pravdy a kde mu není
lhostejná nesvoboda, tam nastane pravá žízeň a pravý hlad po věčných hodnotách.
Mnohdy opomíjený Bůh se stane předmětem touhy v hledání Slova Života. To je
první krok k pokání jako návratu na cestu k Božímu království. Požehnáním postního pokání je chléb živý z nebe a pramen vody tryskající k věčnému životu.

Vstup: Ž 62,2-9

Tužby:
2. Za proměnu našich životů, za návrat k pramenům spásy, za touhu po životě
radostném a svobodném…
3. Abychom všichni zůstávali věrni řeči Páně a poznali její osvobozující pravdu...

Tužby:
2. Aby každý z nás se srdcem otevřeným přijímal Ježíše Krista a nelekal se ve
svých dnech obtížné cesty za ním…
3. Abychom všichni po vzoru svědků a mučedníků Páně pro pravdu evangelia
byli ochotni trpět a přinášet oběti…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 4,12-19
Mt 5,10
2 K 1,6-7
Ř 8,16-18

Modlitba:
Pane, ty jsi naše potěšení v nesnázích, ty jsi naše síla, když umdléváme v zápase o
tvou pravdu a ve službě tvé lásky. Děkujeme, že jsi ve všem našem utrpení s námi.
Děkujeme, že budeme mít podíl na slávě nám připravené v nebesích. Amen.

Vstup: Am 8,1-7

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 13,11-14 nebo Fp 3,7-12
Mt 5,6
J 8,31b-32
Ž 43,3-4a

Modlitba:
Děkujeme ti, Spasiteli náš, za živý chléb z nebe, po němž se na věky neumírá.
Děkujeme i za kalich nové smlouvy s Bohem, jímž jsme vzati na milost. Provázej
nás odtud svou mocí, aby naše cesty už nebyly blouděním, ale přímými cestami
vedoucími do tvého království. Amen.
Vhodné písně: 146 nebo 118; 238; 170

Vhodné písně: 246; 324
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4. neděle postní - 22. března 2009
Téma: Blaze těm, kdo působí pokoj
Odejít někam, kde bych měl pokoj, dočkat se toho, až budu mít ode všeho pokoj,
není smyslem blahoslavenství. Na tomto blahoslavenství se podílí ten, kdo je
upřímně znepokojován situacemi, které jsou ve světě a ohrožují pokoj. Tvůrce
pokoje však neumdlévá. Je podoben rozsévači, který rozsévá pro lidstvo pozitiva
v podobě žehnání, lásky a pokoje. To nás vede k poznání, že nikomu nemůže
pomoci ten, kdo sám se zmítá v nepokoji a pokoj Ježíše Krista nepřijal.
Vstup: Est 4,13-17
Tužby:
2. Za požehnaný pokoj v našich domovech, v národech naší vlasti, mezi církvemi
a státy celého světa...
3. Abychom všichni silami darů víry, naděje a lásky přispívali k porozumění, a
tak mír na tomto světě uchovali...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Jk 3,7-18
Mt 5,9
Fp 4,6-7
1 Pt 3,10-11

Modlitba:
Děkujeme, Spasiteli náš, že jsi nás vzal na milost a že jsi nás sjednotil s Otcem
v Duchu svatém. Ty jsi jediný, kdo nás může učinit tvůrci pokoje, blahoslavenými, kteří v tobě hledají a nalézají pokoj, aby jím mohli posloužit všem znepokojeným a zneklidněným. Amen.
Vhodné písně: 68; 245; 323
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Jan Amos Komenský - 28. března 2009
Bůh potřebuje ve světě církev bez poskvrny a vrásky. Proto zasahuje často do krizových situací osobami prorockého charakteru. Povolává si uskutečňovatele nápravy Boží církve v prorocích, lidech moudrých. Ježíš zákon a proroky nepřišel zrušit (Nikodem, Gamaliel, Pavel). Nehledají-li povolaní svou slávu, ale toho, který je
poslal, je v jejich poslání zahrnuto i protivenství světa, světské i duchovní moci.
Ani poslední biskup Jednoty bratrské se nám jinak nejeví než jako prorok, zákoník, muž moudrý, ba i farizej v tom nejlepším slova smyslu. Nebyl pronásledovatel, ale pronásledovaný, nebyl blahobytný, ale těžce zkoušený, nerezignující, zato
vytrvale aktivní v záležitostech církve, národa i světa. Jeho odkaz jménem umírající matky Jednoty bratrské nežádá pro Jana Amose náhrobek ani památník z kovu
či kamene. Takto jej pohřbít či ukamenovat by bylo žalostným nevděkem církve i
národa. Množství pomníků s minimem znalostí stavitelů spíš varuje: "Nekamenujte proroky!"
Vstup: Jr 1,4-8
Tužby:
2. Aby Spasitel Ježíš Kristus nepřestával posílat našemu národu proroky a věrné
svědky…
3. Abychom zůstali věrni odkazu těch, které Pán Ježíš posvětil k věrné službě
plné obětí i strádání pro Boží království…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 15,1-11
Mt 23,29-36
Sk 5,33-39
Př 3,13.17

Modlitba:
Buď navždy oslavován, Pane Ježíši, za všechna světla, která jsi rozžehl v dějinách našeho národa. Budiž ti chvála, že tvůj svatý Duch probouzel i v časech
temna a ponížení velikány pravého života, utrpení a služby. Dej, aby i naše očekávání tvého příchodu k soudu bylo naplněno požehnanými skutky z víry, lásky
a naděje. Amen.
Vhodné písně: 78; 164; 5; 27; 334
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5. neděle postní - 29. března 2009

6. neděle postní - Květná - 5. dubna 2009

Téma: Z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou
Celým postním časem se nám ukazuje rozdílnost křesťanského životního programu a našeho životního stylu. Kdybychom v něm setrvali, bylo by veta po slíbeném blaženství a přišlo by místo něho: "Běda vám!" Ačkoli jsme se snad
někdy přibližovali až mravní úrovni nevěřících a duchovní bídě pohanů, je naše
situace jiná. Víme o hříchu jako o provinění před Bohem. Proto se žalmistou
voláme: "Proti tobě samotnému jsme zhřešili." Odtud hřích jako bolest, jako
tíha, jako hrůza vyvolávající lítost a touhu po návratu z bědné vzdálenosti od
Boha do blaženosti v jeho blízkosti. Tento zjev nenastává tam, kde není vědomí
hříchu a kde se pohrdá mravním zákonem daným Boží vůlí. Duchovní prázdnota a mravní lhostejnost nemůže očekávat víc než chvilkovou blaženost, zatímco kající a lítostivý návrat je důvěrným očekáváním podílu na ovoci kříže.

Téma: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně
Zvláště v postní době můžeme poznávat, že se i nás týká Ježíšovo: "Běda!" Přesto
nevcházíme do pašijového týdne sami, ale s Kristem jako s Králem králů. On nás
naplňuje radostnou nadějí, že - ač jsme prach - nemusíme jím zůstat, protože přijíždí jako Kníže pokoje, aby nás smířil s Bohem. Naše doznání: "Pane, nejsme
hodni", dnes souzní s jásavým voláním zástupů:"Hosana" - vstříc tomu, kdo náš
postem odhalený tristní stav má moc proměnit v jistotu záchrany.

Vstup: Jr 14,1-9
Tužby:
2. Aby nikomu z nás sebemenší provinění proti zákonu Božímu nebylo lhostejné...
3. Aby ve své odpouštějící lásce se nad našimi nepravostmi slitoval...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Tm 1,12-17
L 16,10-17
Iz 55,6-7
Ž 119,175

Modlitba:
Děkujeme za pohoštění, jehož se nám dostalo v tento den u tvého stolu. Požehnej
nám nyní, abychom do světa, který je naplněn zlem, šli s pokorným vědomím
kajícníků, jimž bylo odpuštěno. Zmocni nás volat k pokání všechny, kdo si zamilovali více tmu než světlo. Amen.

Vstup: Iz 62,10-12
Tužby:
2. Abychom všichni svou vírou byli účastni slavného vjezdu Spasitele k záchraně
a smíru…
3. Abychom ke svému pokání směli připojit své radostné Hosana...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Fp 2,6-11
Mt 21,1-9
Za 9,9
Ž 118,25-27

Modlitba:
Hosana tobě, Pane Ježíši Kriste, že jsi neváhal přijít i mezi nás hříšníky. Že jsi
právě nám dal vstoupit do velikonočního týdne, do týdne slavných činů spásy,
vykoupení a osvobození. Požehnaný, jenž přicházíš ve jménu Hospodinově!
Požehnej nám, abychom žili tvou milostí, tvou mocí i tvým Duchem. Hosana na
výsostech! Amen.
Vhodné písně: 239 nebo 240; 326; (314)

Vhodné písně: 179; 244
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Zelený čtvrtek - Památka ustanovení večeře Páně - 9. dubna 2009

DOBA VELIKONOČNÍ

Velký pátek - Památka utrpení a smrti Páně - 10. dubna 2009
Liturgie s VP se neslouží. Pobožnost se čtením Pašijí.

Téma: Chléb živý, Bože, dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem
Láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský
Zvěst evangelia mluví o tom, že poslední stolování s Pánem nám dává naději na
účast při hostině svatby Beránkovy. Vedle této naděje zazní z večeřadla i slovo o
jidášské zradě Boha, z jehož milosti žijeme. Děs tohoto činu je překonatelný jen
životem s Kristem, který dovede i se zrádcem stolovat. Sama poslední večeře představuje Ježíše jako Božího Syna, který dobrovolně, v poslušnosti přijal úděl utrpení za hříchy světa. Hostitelem při poslední večeři je Král, který slouží jako otrok,
aby ukázal, že jednou poslední budou první.

Téma: Prosíme tě, rozjasni již svou tvář nad námi
Golgota mluví o tom, že hřích není lacinou záležitostí. Nese v sobě trest smrti.
Jsme-li však pod křížem, znamená to, že Boží tvář nezůstala trvale zachmuřena: "Opona chrámová se roztrhla a mrtví vstávali z hrobů." Ježíš umřel jako největší hříšník, protože vzal hříchy lidstva na sebe a umožnil nám svou obětí
život. Kříž je manifestací Boží lásky. Odtud jeho čestné místo. Ani spoluukřižovaný zločinec neumírá bez naděje. Ani římský setník neodchází z popraviště
neproměněn. Ani my nepřejdeme Velký pátek jako všední den. Slavíme jej jako
ti, kdo neprosili nadarmo: "Prosíme tě, rozjasni tvář svou nad námi..."

Vstup: Ž 86,14-17
Vstup: Iz 53,1-7
Tužby:
2. Za sílu, pevnost a statečnost v opuštěnosti a zklamání...
3. Abychom svůj zápas se zlem nevzdávali…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 11,23-29
L 22,7-23
J 6,54
Ž 27,1

Modlitba:
Buď veleben, Pane Ježíši, jako Služebník, který hostíš a sám sebe dáváš, abychom byli živi životem čistých, pravdivých a statečných Božích dětí. Amen.
Vhodné písně: 122; 22 nebo 242; 243

Tužby – zařazujeme po kázání
Abychom pod křížem Kristovým svůj hříšný podíl na jeho bolesti spatřovali...
Aby nikdo z nás z Golgoty neodcházel bez odpuštění a usmíření...
Epištola:
Evangelium:
K požehnání:

Ř 3,21-25
L 22,39-56
J 19,29-30

Modlitba:
Dnešní den, kdy si připomínáme bolestnou smrt Božího Syna a Spasitele světa
na kříži Golgoty, voláme i my, Pane Ježíši ukřižovaný: "Ten člověk byl opravdu
Syn Boží!" Jsme přemoženi láskou. Velebíme tě, Pane Ježíši, za oběť vykoupení.
Prosíme: přimluv se i za nás u Božího trůnu v nebesích. Amen.
Vhodné písně: 118 nebo 130; 327; 247 nebo 322
Shromáždění na Velký pátek se zpravidla omezuje na čtení Písma – především celého pašijového příběhu. Pobožnost doprovázejí vhodné vybrané písně. Další vložky
mají být voleny s citem pro tento den. Po kázání zaznívají přímluvy, na nichž se podílejí lektoři, modlitba Páně, závěrečná modlitba a požehnání.
V některých našich sborech zaznívá působivá Velkopáteční pobožnost z Bohoslužebné knihy bratří Tuháčka a Píchy.
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Bílá sobota - Vigilie Hodu Božího velikonočního (po západu slunce) - 11. dubna 2009
Téma: Aby záře lásky tvé a pravdy tvé opět zradostnila život náš
Kdybychom sečetli všechny hodiny hněvu, křiku, smutku, pláče a strachu, byly by to týdny
ztrát. Chceme je nahradit zvětšeným bytovým prostorem, zvýšeným komfortem, změnami
rodinnými a manželskými, studiem a zlepšenou kvalifikací. Tím vším nevznikají podmínky
radostného života. Do nového bytu vešli nezměnění lidé a lustr sebekrásnější nedává světla.
Vše může naopak zůstat při starém, když nepřijdou noví lidé, ti, kdo na povel Vzkříšeného
vstali z hrobu. Dokud nám zůstane Ježíš pohřben, dokud pro nás zůstane mrtvý, jeho kříž bude
dobře se vyjímající starožitností v moderně zařízeném apartmá. Bez záře lásky a pravdy Boží
tam bude tma. Ne, že by kříž do křesťanovy domácnosti nepatřil. Musí však být pověšen s vírou v Ježíše, který zvítězil nad naším hříchem i nad naší smrtí a přišel vydat svědectví pravdě
a zjevit lásku, jaká jedině může ozářit náš život radostí z toho, že se Bůh na nás hříšné otcovsky usmál a minulost nahradil budoucností.

Vstup: Ž 18,21-24
Tužby:
2. Abychom všichni směli mít podíl a účast na vzkříšení Páně...
3. Aby naše církev ze slávy a věčnosti Vzkříšeného živa byla...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 6,3-5
Mk 16,1-8
J 12,32
Mt 28,5-7a

Modlitba:
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tento slavný den, který jsi nám dopřál ze své
milostivé lásky. Děkujeme, že jsi vyznamenal příchodem Oslaveného nás - ne
právě slavné, ale naopak velmi dlužné tvé lásce. Požehnej našemu vstupu do
svátečních velikonočních dnů a zbav je veškeré všednosti a světskosti. Naplň nás
radostí ze vzkříšení a své slávy. Amen. Aleluja.
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Hod Boží velikonoční - 12. dubna 2009
Téma: Tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná
Náš život není takový, abychom se obešli bez pomoci a na všechno stačili sami.
Jsou chvíle, kdy nikdo nepomůže a nikdo nemá zájem. Křesťan je ve výhodě, neboť
má vždy toho, "jehož moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná". Ježíšovým
vzkříšením Bůh dokázal moc vpravdě nevýslovnou a milost nevypravitelnou.
Spolu s Kristem vzkřísil i nás. Vše se událo z milosti k nám hříšným jako moc smíření. Láskyplná moc nad hrozící smrtí. Takovou moc a takovou lásku nikdo nemá.
Z ní vytěží jistotu spásy jen ten, komu je dáno uvěřit, že Kristus visel na kříži pro
něj, a komu je dáno uvěřit, že pro něj také vstal z mrtvých.
Vstup: Sk 10,37-43
Tužby:
2. Aby vítězství Kristovo naši víru utvrzovalo…
3. Za dar uvěření v Kristovo vzkříšení...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ko 3,1-4
J 20,1-18
1 K 6,14
Sk 4,10-12

Modlitba:
Sláva ti, Otče nevýslovné moci a nevypravitelné slávy. Sláva tobě, Synu Boží,
Kriste Ježíši, za dílo našeho osvobození z otroctví hříchu a smrti. Sláva tobě,
Duchu svatý, který ustavičně odhaluješ tajemství kříže i prázdného hrobu. V den
Hodu velikonočního nám požehnej mocí své lásky. Amen. Aleluja.
Vhodné písně: 332; 250; 331

Vhodné písně: 339 (několikrát na úvod při zapálení velikonočního světla);
256 (celá po Evangeliu); 249 (od obětování)
Při vigilii VZKŘÍŠENÍ je udělován křest katechumenům, tradičně je zařazena
obnova křestních slibů. Můžeme využít pro 1. část bohoslužby i antifon a responzorií z Bohoslužebné knihy bratří Tuháčka a Píchy.
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Pondělí velikonoční - 13. dubna 2009

1. neděle po Velikonocích - 19. dubna 2009

Téma: Přispěj nám, sílu dej...
Jdeme-li do boje s nevěřícími sami a bez víry, je to totéž jako zápasit s neláskou
bez lásky. Jestliže nám zemřel Kristus, nic jiného nám nezbývá, než strach za
zavřenými dveřmi, izolace mlčící církve bez odvahy. Teprve lidé, kteří byli znepokojeni příchodem ukřižovaného a živého Krista, získávají pokoj. Kristův
Duch z nich činí nové stvoření, armádu Božích bojovníků. Jejich víra ani vyznání nebudou marné. Promění se v kněžské poslání ve službách Velekněze.

Téma: Shlédni na nás v tomto našem sboru
Církev jako tělo vzkříšeného Krista působí jako svátostná a modlitební jednota
apoštolská. Údy tohoto těla by byly mrtvé, kdyby nebyly neustále živým celkem, kdyby žily izolovaně a sytily se jinak než z chleba věčného života a z kalicha naděje na věčnou slávu. Jako církev vůbec - tak i každé její shromáždění je dílem Boží milosti i co do slyšeného, ve víře utvrzujícího Slova i co do modlitebního ducha v prosbách, v díkůvzdání i chvalozpěvech. Společenství omilostněných hříšníků zakouší přítomnost Kristovu. Pro živou církev nemůže být
shromáždění bratří a sester nikdy obtíží. Je touhou po Boží pomoci k úkolům,
které máme vůči svým bližním i vůči společnosti, ve které máme být vždy svědky ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele. Ve sboru se tedy neshromažďují ti,
kdo na to mají kdy. Přicházejí právě ti, jejichž silám čas nestačí. Jejich úkolů a
povinností jakožto apoštolů je tolik, že musí volat: "Shlédni na nás v tomto našem sboru."

Vstup: Ž 16
Tužby:
2. Aby světlo vzkříšení do našich obav a strachu mocně zazářilo...
3. Abychom všichni v lámání chleba Krista jako Pána poznávali…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 15,12-22
L 24,13-35
1 J 5,4-5
J 12,44-46

Modlitba:
Buď veleben, Pane Ježíši Kriste, že jsi přišel mezi nás, kdo jsme ti byli leckdy
nevěrní. Dal ses nám poznat jako živý Pán, otevřel jsi nám oči jako emauzským
ustrašeným učedníkům. Děkujeme, že jsi nám dal možnost být dnes s tebou. V tobě
se smíme odvažovat apoštolských a svědeckých činů pro větší čest a slávu Boží,
tvou i tvé církve. Amen. Aleluja.
Vhodné písně: 329; 248 nebo 254; 260

Vstup: Ž 22,23-29
Tužby:
2. Aby všechna naše shromáždění Pán církve milostivě navštěvoval a svou přítomností je posvěcoval…
3. Abychom všichni odcházeli ze svého sboru očištěni, posíleni a rozradostněni
ze setkání s Pánem…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 10,19-25
J 20,19-31
Ž 111,1-4a
Ž 65,5

Modlitba:
Děkujeme, Ježíši, vzkříšený Pane náš, že nejsme sami, ale jsme s tebou. Děkujeme za tu milost, že jsi v nás a my v tobě a že se tedy nemusíme bát, i když jsme
jen malé stádce. Jsi-li ty s námi, kdo proti nám? Amen.
Vhodné písně: 253; 258
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2. neděle po Velikonocích - 26. dubna 2009

3. neděle po Velikonocích - 3. května 2009

Téma: Prokaž i nám štědrou milost svou
Jde nám o to, abychom byli lidem zvláštním díky pravému poznání, jehož se
nám dostalo, i díky úsilí žít smysluplně. Tato zvláštnost nespočívá jen v maximálním osvědčení víry, ale i v trpělivém snášení křivd, v obětech bez odmlouvání i ve službách v tomto světě bez vyhlídek na uznání. K takovému životnímu slohu je potřebí milosti poznání Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného
jako pomocníka daného Bohem s otcovskou štědrostí. Daleko ochotněji pak
pracujeme se ztrátou než se ziskem, protože je nám víc milost než jakékoliv
právo. Víc si ceníme toho, co z Boží milosti smíme, než toho, co je nám tou či
onou mocí svěřeno či dovoleno.

Téma: Požehnej dědictví svému
Milost velikonočního Krista záleží i v poznání, že jsme Božími dětmi i Božími
dědici. Božího dědictví se nám dostává nezaslouženě, cestou milosti. Máme podíl na zaslíbení, že budeme tam, kde je On. Tato naděje zacílená v eschatologické budoucnosti je prožívána ve svátostné přítomnosti ukřižovaného a vzkříšeného Krista už nyní jako život věčný. Odtud ona liturgická prosba: "Požehnej
dědictví svému!" Současně platí: "Kdo vytrvá až do konce, bude spasen!"

Vstup: Sk 2,36-39 (40)
Tužby:
2. Abychom všichni byli oživeni milostí darovanou v Ježíši Kristu ukřižovaném
a vzkříšeném...
3. Aby milost Kristova určovala způsob a hodnoty našeho života...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Tt 2,11-14
L 24,36-49
2 K 9,8-9
Ž 10,16-18

Modlitba:
Buď velebeno a pochváleno tvé jméno, Pane Ježíši Kriste, za prokázanou milost.
Posiluj nás, Duchu svatý, aby nikdo z nás nebral milost Boží nadarmo. Požehnej,
Otče, naší cestě z našeho sboru tam, kde je potřebí našeho svědectví o spáse a o
pravdě evangelia. Amen.

Vstup: Nu 6,22-27
Tužby:
2. Aby naše víra nikdy nezplaněla, ale byla růstem a silou vítězného Krista požehnána...
3. Aby naše láska nikdy nevychladla a nezplaněla, ale byla neustále projevem
víry žhavé a neumdlévající...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 1,3-9
J 17,1-10
Ř 8,15-17
Ž 106,4-5

Modlitba:
Požehnej, Otče nebeský, našemu odchodu do světa našich apoštolských povinností. Požehnej, Synu Boží, cestám našeho svědectví. Požehnej a veď, Duchu svatý,
každé slovo, které promluvíme, a každé rozhodnutí, které učiníme. Požehnej, trojjediný Bože, dědictví svému. Amen.
Vhodné písně: 66; 75 nebo 257; 176

Vhodné písně: 252; 64 nebo 303; 304
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4. neděle po Velikonocích - 10. května 2009

5. neděle po Velikonocích - 17. května 2009

Téma: Tobě jen náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému
Známe ty, jimž je třeba vzdát čest. Známe i ty, kteří jsou hodni slávy. Té je vpravdě hoden jen Bůh ve své věčnosti a lásce s nikým nesrovnatelný. Jsou-li cti a slávy
hodni ti, kdo se nějak zasloužili o naši přítomnost, oč ctihodnější a slávyhodnější
je ten, kdo beze všech našich zásluh nám připravil existenci ve své věčnosti. Učinil
tak obětí, výkupnou smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Veškerá čest i sláva na věky
patří a bude patřit Otci, Synu a Duchu svatému.

Téma: Na usmířenou a v oběť chvály
Co je tou obětí chvály? Náprava životních cest tak začasto odlišných od jedině
pravdivé cesty k životu. To v sobě obsahuje přesné rozpoznání nastoupení cesty
následování Krista, jenž se ve své Pravdě nemění. To není pouhá teorie, ale
celoživotní praxe. Plnost srdce se přelévá nejen na rty, ale i do blíženeckých
vztahů, které mohou být Bohu milými oběťmi chvály za to, co pro nás učinil ve
vzkříšeném a věčně živém Synu svém. To znamená osvojit si jeho styl života:
s pokorou sloužit, nést kříž a chválit za to Boha.

Vstup: Ž 29,1-2
Vstup: Ž 50,23
Tužby:
2. Aby všechno lidstvo po celém světě veškerou čest a slávu vzdávalo Stvořiteli,
Spasiteli a Posvětiteli svému...
3. Aby celý náš život byl oslavou Boha zjeveného v Kristu vzkříšeném a oslaveném...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Tm 2,1-6
J 5,19-27
1 J 2,24-25
1 K 6,20

Tužby:
2. Abychom všichni svému Pánu životy své v oběť chvály přinášeli...
3. Abychom všichni měli účast a podíl na smírčí oběti Kristově...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 13,8-16
J 17,11-19
1 J 2,5-6
Mal 3,16-18

Modlitba:
Za dílo, které jsi, svatý Bože, pro nás učinil, buď tobě čest a sláva. Čest a sláva
buď tobě, Pane Ježíši, za zpřítomnění tvé oběti, kterou jsme v Duchu svatém
dnes směli prožít. Amen.

Modlitba:
Děkujeme, Spasiteli a Vykupiteli náš, za tento den oddělený a vzácný. Děkujeme
za posilu k dílu, k němuž nás posíláš jako své kněžstvo, své apoštoly a svědky.
Provázej nás z tohoto domu modlitby všude tam, kam je třeba donést tvé evangelium spásy. Amen.

Vhodné písně: 74 nebo 131; 292; 183

Vhodné písně: 87; 44 nebo 46; 192
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Oslavení Páně (nanebevstoupení Krista) - 21. května 2009

6. neděle po Velikonocích - 24. května 2009

Téma: Žije v nás Kristus
Kristus odešel do slávy, jakou má jedině Syn od Otce. Bylo potřeba jeho narození,
utrpení a vzkříšení, ale bylo potřebí i jeho nanebevstoupení, aby s námi mohl být
ustavičně, všude a tak blízko, jak by tělesně být nemohl. Příslib: "Neopustím vás jako
sirotky, ale přijdu k vám", trvale platí. Výraz "Kristus prostřed nás" není dojem, ale
skutečné naplnění věty: "Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa." Jen ve
světle zvěsti o nanebevstoupení nabývají smyslu slova: "budu s nimi večeřet" "k němu přijdeme" - "stojím u dveří a tluku". I ona pavlovsky liturgická proklamace:
"Jsme živi, ale již ne my, žije v nás Kristus!"

Téma: Smiluj se, Hospodine
Právě kříž nám ukázal, že jsme živi jen ze smilování Božího a že naše osobní
problémy jsou řešitelné s úspěchem jen tehdy, když se Bůh smiluje. Ve velikonočním světle mizí každé velikášství. Křesťanovy tužby mohou být totožné
s tužbami nevěřících, ale liší se právě konečnou větou: "Smiluj se, Hospodine!"
Nespoléháme jen na to, co je v silách lidského rozumu a lidské práce. O své slabosti dobře víme a jsme vděční za Ježíše, jemuž byla dána veškerá moc. Jako
křesťané víme, že se na něho smíme spolehnout.
Vstup: Ž 25,15-20

Vstup: Sk 1,1-11
Tužby:
2. Abychom všichni měli podíl na slávě svého věčně živého Pána jako jeho
věrní a poslušní svědkové...
3. Aby naše shromáždění oslavený Pán církve milostivě navštěvoval a svou
přítomností posvěcoval...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 1,17-23
L 24,50-53
Žd 4,14-16
J 1,14

Modlitba:
Pochválen, ctěn a veleben buď Král, který přišel jako služebník. Oslavován buď
Velekněz, který se obětoval za nás! Buď vzdáván ustavičný dík tomu, který přišel a přijde a jehož království bude bez konce. Amen.

Tužby:
2. Abychom nespoléhali na klamné představy o svých schopnostech
a možnostech...
3. Aby naše úsilí o spravedlnost, svobodu, jednotu a pokoj svou pomocí v Kristu
posvěcoval...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 9,1-16
J 7,37-39
1 Pt 2,6
Ž 67,2-3

Modlitba:
Za všechno, co nám bylo v moci Ducha dáno vykonat, děkujeme ti, Pane Ježíši.
A o tvé požehnání prosíme, Amen.

Vhodné písně: 289; 58 nebo 290; 177
Vhodné písně: 126 nebo 127; 255; 195

46

47

DOBA SVATODUŠNÍ

DOBA SVATODUŠNÍ

Hod Boží svatodušní - 31. května 2009

Pondělí svatodušní - 1. června 2009

Téma: Pokoj vám!
O jeruzalémských letnicích se zrodila církev, která dostala úkol – v síle Ducha svatého svědčit o Kristu. Poselství Hodu Božího svatodušního je aktuální bez hranic
času a místa. Dává jasný vzkaz, že národnostní, politické a názorové spory jsou
řešitelné jen v Duchu Ježíše Krista. Každé poctivé úsilí o sblížení mezi národy je
znamením působení Ducha svatého, který vane, kam chce. Vytvářet pokoj je umožněno jen tomu, kdo jej má, protože jej dostal od Ježíše Krista, jenž je knížetem
pokoje. Mír v nás i ve světě je nemyslitelný bez smíření s Bohem. Ukřižovaný a
vzkříšený Kristus je dárcem pokoje, který není toliko přestávkou mezi dvěma válkami, ale dílem Ducha svatého vprostřed nás.

Téma: Kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém,
tam já jsem vprostřed nich
Svatodušním obdarováním vzniká a obnovuje se církevní obecenství. Přítomnost
vzkříšeného a oslaveného Ježíše Krista zakoušíme a prožíváme v tom Duchu, kterého on přislíbil. Protože Duch svatý vane, kam chce, církev má prostor kdekoli,
bez ohledu na místo, čas a počet. Těsná semknutost církevní rodiny je zdrojem
křesťanské radosti. Do obecenství s Bohem v Ježíši Kristu pospíchají Duchem pokřtění vyznavači Kristovi. Duchem Kristovým posvěcená jednota je jejich touhou.
Tu mizí izolace a nastupuje společenství, které je schopno úspěšně čelit zlu, proti
němuž je jednotlivec bezbranný. Přitažlivost bohoslužebného shromáždění spočívá v jeho svatodušní náplni. Tělo bez hlavy je tragédie a ne radost a veselí.

Vstup: Sk 2,1-12
Vstup: Ž 122,1-4
Tužby:
2. Aby naše svědectví o Kristu v moci Ducha svatého bylo věrohodné a přinášelo pokoj v našich rodinách, mezi církvemi a státy…
3. Abychom všichni obdarováni Duchem svatým byli nástrojem smíření a porozumění…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ga 5,22-25
J 20,19-23
J 16,33 nebo Ef 2,13-18
J 14,27

Modlitba:
Pane, děkujeme za den svatodušního Hodu Božího! Děkujeme za Přímluvce a
Utěšitele, Ducha svatého. Děkujeme za svatou církev. Neodstupuj od nás nikdy,
Duchu svatý, abychom se snad někdy nemuseli rozhodovat jinak, než v tobě a
s tebou, Duchu Pána církve - Ježíše Krista. Jemu buď chvála a čest, sláva a dík
na věky. Aleluja. Amen.

Tužby:
2. Aby každé naše shromáždění bylo požehnaným setkáním ve jménu Kristově...
3. Abychom všichni v moci Ducha svatého se jako bratři a sestry Syna Božího
shromažďovali…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 2,41-47
Mt 18,18-20
Ef 4,25
Žd 10,25

Modlitba:
Požehnal jsi, Duchu svatý, naše dnešní přebývání v domě modlitby. Požehnej
všemu našemu konání v týdnu, do něhož vcházíme. Amen.
Vhodné písně: 72; 263; 265

Vhodné písně: 261; 262 nebo 268; 267
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1. neděle po svatém Duchu - Boží Trojice - 7. června 2009

Tělo a krev Páně (Boží tělo) - 11. června 2009

Téma: Sláva Otci, Synu i Duchu svatému po věky věků
Biblický Bůh je živý Bůh, a proto ustavičně činný. Jako neviditelný je tajemstvím. Ne však natolik, abychom o něm nevěděli. Nežije pouze mimo svět, ale
také ve světě. Zjevuje se jako stvořitelské Slovo, bez něhož nepovstalo nic, co
povstalo. To se v Ježíši Kristu stalo tělem, aby bylo možné vykoupení skrze
dokonalou oběť. Takto se zjevil jako Otec a svým Duchem ukázal Krista jako
Syna. Odtud Ježíšovo: "Já a Otec jsme jedno" a "Kdo viděl mne, viděl Otce".
Boží otcovství zjevené v Kristu je projevem lásky k nám, kteří máme být skrze
Krista jako prvorozeného Syna syny a dcerami Božími, Boží rodinou, církví.
Její existence je možná mocí Ducha svatého. Fáze všech těchto božských činností jsou neoddělitelné a prostupují se navzájem. Odtud naše zkušenost o Bohu
trojjediném.

Čtvrtek po svátku Boží Trojice – slavnost večeře Páně
Tento svátek může být ve víře pochopen jako oslava onoho velkolepého činu Kristova, jaký
zvěstuje chléb a kalich jeho poslední večeře. Zrakem víry s přispěním Ducha svatého jej spatřujeme tak, jak Ježíš Kristus chtěl: jako jeho tělo, které za nás bylo obětováno na usmíření nás
hříšných se svatým Bohem. Jestliže tato smírčí obětní událost je té povahy, že ji v Duchu svatém smíme vždy znovu prožívat a na jejím užitku se podílet, pak je to milost, kterou nám skrze
liturgii poskytuje Bůh. Platí Kristovo slovo o krvi za nás prolité a jeho slova o chlebu jako těle,
které se vydává za nás. Svátost večeře Páně, již Kristus ustanovil a v níž se On zpřítomňuje
jako živý Pán církve, má na prvním místě proměnit naše srdce. Křesťan k ní přistupuje po
úkonu kajícnosti a odchází posílen ke svědectví o Kristu a konání skutků lásky. Pokud by tomu
tak nebylo, přijímá nehodně. Svátost evokuje uzavření staré smlouvy mezi Hospodinem a starým Izraelem a navozuje zrod nové smlouvy. Podle ní máme jistotu spásy. Ne pro skutky, které
zahladit hřích nestačí, ne pro skutky, na které sami nestačíme, ale pro milost Boží, které se nám
v Ježíši Kristu dostalo a dostává.

Vstup: Ex 34,4-9a
Vstup: Dt 8,2-16a
Tužby:
2. Aby naše víra neochabovala, ale slyšením a přijetím Božího Slova rostla a
vydávala plody v podobě skutků lásky…
3. Aby nepochopitelné se všem stalo pochopitelným v setkání s Kristem věčně
živým…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ga 4,6-9
Mt 28,18-19
2 K 13,11-13
J 1,33c

Modlitba:
Požehnej, Bože, Otče, Synu i Duchu svatý, našemu vycházení. Provázej nás na
našich cestách života. Pošli nás všude tam, kde je nás zapotřebí, abychom přemáhali zlobu i nepřátelství světa zbraní tvé lásky. Amen.
Vhodné písně: 264; 18 nebo 292; 335

Tužby:
2. Abychom vždycky za chléb živý a kalich spásy vděčni byli a odcházeli jimi posíleni
ke službě pro Boží království a ke svědectví o Beránkovi, jenž snímá hříchy světa…
3. Abychom všichni byli vděčnými a omilostněnými účastníky nové smlouvy…

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 11,17-26
J 6,41-59
1 K 10,16-17
Ex 24,6-8

Modlitba:
Za tvé Slovo i za tvůj stůl ti děkujeme, Pane Ježíši Kriste. Požehnej těmto našim společným chvílím a pomoz nám mocí Ducha svatého přenést tuto svátečnost do všednosti našich dnů. Proměň náš život v očekávání svého druhého příchodu, abychom
byli připraveni vydat počet z toho, co jsi nám svěřil, a pak vešli do věčné slávy se
všemi spravedlivými od počátku světa. Amen.
Vhodné písně: 20; 284 nebo 285
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Karel Farský - 12. června 2009

2. neděle po svátcích svatodušních - 14. června 2009

Jako příslušníci Církve československé husitské, která je ratolístkou na vinném
kmeni jedné svaté, apoštolské církve, jejíž hlavou je Pán Ježíš Kristus, máme předznamenání svého života ve slovech "via facti" docela zřetelné. Provést a provádět
ustavičné reformy v církvi a církve beze všeho vyčkávání, otálení, váhání a dohadování, to znamená zůstat věrnými Karlu Farskému, z Boží milosti svolavateli této církve. Neboť v tom je církev skutečně lidem Kristovým, je-li cestou. Cesta slouží k tomu, aby se po ní šlo, a nikoliv, aby se na ní stálo. "Kdo chvíli stál, už stojí opodál."
Cesta Farského církve je cesta činu. Kdyby tomu tak nebylo, sotva by byla církví
reformační. Sotva by byla husitská, kdyby stagnovala a kdyby se každý její úd bál
provést sám na sobě revoluční čin věrnosti evangeliu vždy znovu a znovu. Království
Boží nezáleží v řeči, ale v moci a pouhé: "Pane-Pane!" je málo. Podobenství o milosrdném Samařanu není pouhým poučením, ale kategorickou výzvou "Jdi i ty a čiň
stejně". Jdi cestou činů!

Téma: Kristus vprostřed nás. S námi je a povždy bude
Slova: "Kristus vprostřed nás. S námi je a povždy bude", jsou nadšeným jásotem, že je vskutku Kristus mezi námi. Jsou i odhodláním k novému životnímu
stylu. Toto radostné vyznání, jež přichází v Liturgii po velebných slovech ustanovení večeře Páně, evokuje zvolání Petrovo na hoře Proměnění: "Mistře (Veliteli), je dobré, že jsme zde." Pokušení stavět stánky stranou lidí je odvráceno
příkazem nebeského Otce: "Toto je můj vyvolený (milovaný) Syn, toho poslouchejte." Tedy ne pouze: "Pane, Pane!"

Vstup: Ž 106,1-5
Tužby:
2. Abychom všichni oddaně a věrně cestou činů Páně kráčeli...
3. Aby se nikdo z nás zbožnými řečmi a slovy nespokojoval...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Zj 22,12-16
L 10,25-37
Ef 2,10
2 Tm 4,1-5 nebo 1 Tm 6,6-14

Modlitba:
Děkujeme, Pane náš, že ses oslavil mezi námi a že jsi posvětil na věrného kněze bratra Karla Farského. Veď nás všechny jeho cestou, aby láska k tobě i ke tvé církvi byla
patrná a přesvědčivá. Kéž tvůj Duch svatý působí, aby nám tvé Slovo zůstávalo živým
a abychom je přijímali v pravé poslušnosti. Chraň naši církev před blouděním a zpronevěrou. Žehnej jejímu dílu, aby dokázala i dnes pomáhat lidem v této naší pozemské vlasti potkávat Spasitele Ježíše Krista a vstupovat do jeho služby. Amen.

Vstup: Iz 52,1-6
Tužby:
2. Za jistotu vzácné přítomnosti Páně uprostřed našeho shromáždění…
3. Aby všechny, kdo pochybují o přítomnosti Pána církve mezi námi, přemohl
k poznání mocí svého Ducha…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 8,31b-39
L 9,28-35(36)
Ž 139,7-10
Ž 138,8b

Modlitba:
Veleben a pochválen buď, Pane Ježíši Kriste, za všechno, co jsi pro nás učinil.
Děkujeme za evangelium tvého života i smrti, vzkříšení a oslavení. Děkujeme, že
jsme dnes směli být s tebou, a prosíme, abys posvěcující svou milostí nás provázel do našich domovů a do dnů našich zápasů s hříchem. Amen.
Vhodné písně: 76; 37 nebo 51; 165

Vhodné písně: 26; 36 nebo 288; 179 nebo 291
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3. neděle po svátcích svatodušních - 21. června 2009

Jan Křtitel - Narození Jana Křtitele - 24. června 2009

Téma: Amen
Modlitební i kazatelská koncovka přešla z církevního života do obecného jazyka ve
významu: konec. I když se i v Písmu i v bohoslužebném životě vyskytuje zpravidla
na tom či onom závěru, neznamená jen konec, ale i počátek. Slyšeli jsme Slovo, a
protože je to Slovo Pravdy, nelze říci nic jiného než "Staň se tak!" Amen je náš souhlas i naše touha. Naše pochopení i naše odhodlání. Náš Pán tímto slovem slavnostně začíná své výroky autoritativní Pravdy, která se nemění a je realizovatelná právě
jen v něm a skrze něho. Proto je sám nazýván Amen, které je na počátku i na konci,
alfa i omega, A i Z. Bez něho nelze nic úspěšného ani prospěšného začít, ani dokončit. Je-li přečtené Písmo v Duchu svatém programem, následuje "amen". Je zcela
samozřejmé, neboť "beze mne nic nemůžete učinit". "Amen" má své místo po kázání, neboť není tečkou za proslovem, ale dvojtečkou za vyřízením Božího vzkazu pro
důstojný život na této Zemi i život věčný. "Amen" vyjadřuje proměnu obřadu ve svátost po slovech zpřítomnění, aby z dějství sakramentálního se stalo dějství životné.

Bůh v dějinách se dal a dává poznat. Má své plány se světem i s člověkem. Proto povolává své
služebníky a proroky, aby zejména oni v časech nevěry, nesvobody tlumočili lidem poselství
o nutnosti návratu k Hospodinu, jistotě, již zakusili patriarchové Izraele. Návrat k Bohu je spojen s proměnou životních hodnot. Je pak zdrojem požehnání. Do světa byl v určeném čase
poslán Jan narozený starým rodičům - Zachariášovi a Alžbětě - jako poslední z řady proroků.
Dopředu má daný úkol – kráčet před Ježíšem - Mesiášem, připravovat mu cestu, vydávat svědectví o Světle ze Světla, o Beránku, jenž snímá hříchy světa. Jan si byl vědom svého úkolu,
vykročil a konal. S pokorou dokázal vyznat, že „se musí menšit, aby On mohl růst“. Jeho narození provázejí podivuhodné události, jež dosvědčují, že vše je v Boží režii, proto se lidé víry
nemusejí bát. Chce to jen trochu osobního nasazení, proměnu životního stylu a především čisté
srdce. Jan již před narozením dostal z Božího rozhodnutí podivuhodné jméno Jóchanan – to je
– Bůh je milostivý. O tom konečně Jan Křtitel svědčil po celý život, a proto jej Ježíš Kristus
uznává jako toho, kdo "je víc než prorok…na něm se naplnilo slovo: "hle, já posílám posla,
aby ti připravil cestu","mezi těmi kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší nežli on." I
my narození z vody a Ducha jsme povoláni k prorocké službě.

Vstup: Zj 3,12-20

Vstup: Iz 49,1-6

Tužby:
2. Abychom všichni svým ochotným souhlasem na výzvy Páně odpovídali a
proměňovali je ve skutky milosrdenství, pokoje a lásky…
3. Za potěšení každého z nás v Ježíši Kristu, jímž bychom pak sami se svým
bližním potěšením stali…

Tužby:
2. Aby každý z nás křtem pokání a vírou proměněného srdce cestu ke Kristu
ukazoval…
3. Za dary Ducha svatého do našich dnů, abychom obstáli v přicházejících
zkouškách i zápasech se zlem i Zlým…

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 1,1-8
J 1,43-51
Zj 1,8
Zj 22,20-21

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 13,16a.22b-26
L 1,57-66.80
Ž 21,2-3
Oz 14,5-7 nebo Ž 92,13-16

Modlitba:
S tebou, Pane Ježíši Kriste, jsme se setkali a s tebou chceme i odejít z tohoto místa
modlitby. Řekli jsme své amen na tvá potěšení i na tvá pověření apoštolskými úkoly.
Posvěť nás svým svatým Duchem a ke každému dobrému dílu dej své požehnání.
Amen.

Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten Beránek, kterého poznal Jan Křtitel a jemuž připravoval cestu. Prosíme, abys Duchem svým posvětil odvahu a statečnost našeho svědectví o tobě ve světě. Vtiskni našemu životu ráz ustavičného pokání, abychom nebyli zastiženi dnem soudu nepřipraveni. Amen.

Vhodné písně: 143 nebo 10; 105 nebo 117; 198 nebo 308

Vhodné písně: 12; 114 nebo 305; 293; 184
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4. neděle po svátcích svatodušních - 28. června 2009

Petra a Pavla - 29. června 2009

Téma: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou
Splnit požadavky vložené na nás Slovem lze jenom obětí. Bez oběti vždy zůstaneme Pánu Bohu, a tím i církvi a světu dlužni. Absolutní láska k Bohu je předpokladem života, který je stoprocentní bohoslužbou. Ta je možná ovšem jen v míru a
v pokoji. Tedy všude tam, kde jsme uposlechli výzvy: "Smiřte se s Bohem". To
znamená vírou přijmout obětovaného Ježíše Krista přinášejícího pokoj a umožňujícího smír s Bohem jako Otcem a s lidmi jako svými sourozenci. Jen tehdy Hospodin oběť našeho života neodmítne. Dokud oběť nedostane chuť radostného sebezapření, je náboženstvím, které nic nestojí, a proto také za nic nestojí.

Ve jménech apoštolů je zakotvena dvoupólovost evangelia. Židokřesťané a pohanokřesťané jsou pojmy z raných církevních dějin. Zákon je pochopen jako vychovatel pro Krista. Petropavlovský svátek ukazuje na nutnost četby celého Nového
zákona i celé Bible, abychom pochopili, že všude máme co dělat, v církvi i mimo
ni, aby byl celý svět vybudován ve svatý chrám Páně na základním kameni
Ukřižovaného a Vzkříšeného. Stavební materiál je rozmanitý, snadno uchopitelný
i těžký. Odměna stavitelů: dík i bolest a radost i zklamání. Ale právě nad tím vysoko září jednota poslaných s tím, kdo je poslal. "Kdo přijímá vás, přijímá mne!"
Vstup: Sk 12,1-11

Vstup: Ž 50,7-15
Tužby:
2. Aby náš život byl ochotnou a radostnou obětí na usmířenou i obětí chvály…
3. Aby mír a pokoj přetvářel naše srdce v oběť příjemnou, kterou Pán neodmítne…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 4,15-24
L 9,23-26
Ž 24,4-6 nebo Ef 5,1-2
Ž 141,1-2

Modlitba:
Splnit tobě, Bože svatý, své sliby můžeme jen obětí svých čistých srdcí. Jen v míru
a pokoji. Proto jsme tě vzývali, Duchu svatý, a nebylo marné vzývání naše.
Odvděčil ses jako posvětitel tohoto dne pro Boha odděleného. Osvědčil ses jako
posvětitel našeho dnešního sejití, neboť jsme viděli a slyšeli Pána. Buď ti dík a
chvála na věky. Amen.

Tužby:
2. Aby nás všechny za své učedníky povolával a na apoštoly svého evangelia
posvěcoval...
3. Abychom všichni svého apoštolského úřadu se ujali s vírou pevnou astatečnou...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19
Mt 10,28
J 21,17-18

Modlitba:
Zachovej nás, Pane Ježíši Kriste, v jednotě víry, naděje a lásky, kterou jsi dnes
svým svatým Duchem znovu vytvořil, abychom byli v každém okamžiku připraveni na tvůj poslední příchod. Amen.
Vhodné písně: 13; 9; 188

Vhodné písně: 87; 182 nebo 288; 294
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5. neděle po svátcích svatodušních - Cyril a Metoděj - 5. července
2009
Jestli myslíme na soluňské bratry jako na postavy křesťanských počátků v našich
zemích, pak budeme myslet správně na podkladě epištolního textu: "Nepočínáme si
chytrácky, neprovozujeme lsti s Božím slovem, ale zřetelně mluvíme pravdu."
Nezřetelné křesťanství už tady totiž bylo. Byl tu jakýsi křest vodou, ale od svých křtitelů se tehdejší naši předkové nenaučili Krista ani znát, ani respektovat. Jinak by
Rostislav ve své žádosti o věrozvěsty nebyl mluvil o jakémsi hrubém křesťanství ve
své zemi. Apoštolská dvojice ze Soluně přišla mezi ty, o nichž se pavlovsky dalo říci,
že uvěřili čirou náhodou. Důvodem byly spíš církevně-politické zřetele než křest
Duchem svatým a ohněm. Snad byly už modly skáceny. Na jejich místa přišla sošná
božstva jiná. Ta nedokázala ani navodit novou zbožnost ani novou mravnost. Teprve
v soluňských bratrech přicházejí ti, kdo nalévají nové víno do nových měchů. Ježíš
Kristus činí všechno novým. Pod jejich vedením platí:"ano-ano, ne-ne", i apoštolské:
"Varujte se modlářství!"
Vstup: Iz 61,1-3a
Tužby:
2. Za víru čistou a pravdivou, mocnou ve vyznání i v životě...
3. Aby naše rozhodování bylo vždy statečným a nesmlouvavým přiznáním se
k Ježíši jako Spasiteli...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 4,1-7
L 10,1-9
1 J 5,19-21
2 K 6,16b

Modlitba:
Sláva ti, Králi věčný, co jsi právě učinil mezi námi. Chválu a čest vzdáváme za
trvalé dílo tvého Ducha od času příchodu slovanských věrozvěstů. Prosíme, aby
tvé svaté požehnání nás provázelo na našich apoštolských a svědeckých cestách
ustavičně. Amen.
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Mistr Jan Hus - 6. července 2009
Hospodin nestrpí domů znesvěcených. Ponesou na sobě v této časnosti znamení jeho odsouzení. Soud s konečnou platností ocení a neomylně potvrdí svatost
těch, kdo na jeho zjevení odpověděli srdcem a přilnuli k jeho Slovu láskou a
poslušností. Kdo do sebe vstřebal čistotu ospravedlněných, bude od ohně Abelova po ohně kacířských hranic vidět vždy obětní dominantu na Golgotě. Pýcha,
která předchází pád, je svrchovaně nevlastní těm, kdo proměnili svá těla žhavostí víry, naděje a lásky v oběť zápalnou. Netřeba se proto ptát, kdo zapálil hranici na břehu Rýna. Sama se vzňala žhavostí kněze věrného, kterého strávila
horlivost o dům Boží.
Vstup: 2 Pa 24,17-22
Tužby:
2. Aby kněžstvo své církve obdařil horlivostí ve službě a láskou ke své velikosti a
svatosti...
3. Aby pokora a trpělivost, víra s ovocem lásky a s vyhlídkou naděje naše obecné
kněžství neustále provázela...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 5,25-42 nebo 2 Tm 4,1-8
Mt 23,29-38
Mt 10,16-22
Ž 31,1-4

Modlitba:
Děkujeme, Pane, že probouzíš v církvi svědky, kteří ukazují na tvého Syna jako
jedinou, skutečnou Pravdu. Oni v síle Ducha varují i před bludným scestím.
Ukazují nám, co znamená náležet Pánu v životě i smrti. Kéž se k památce kostnického mučedníka nehlásíme jen slovy. Dej nám sílu a odvahu, abychom po
jeho příkladu vždy a všude vyznávali pravdu, podle ní žili a uměli ji držet a bránit. Prosíme dnes i za naši Církev československou husitskou, ať je hodna svého
jména a lidu této pozemské vlasti ať nepřestane být solí a světlem. Amen.
Vhodné písně: 158; 286 nebo 17; 144 nebo 123

Vhodné písně: 16; 42

58

59

DOBA SVATODUŠNÍ

DOBA SVATODUŠNÍ

6. neděle po svátcích svatodušních - 12. července 2009

7. neděle po svátcích svatodušních - 19. července 2009

Téma: Upřímně se tobě z hříchů vyznat a vin svých
Boží církev je obecenstvím ospravedlněných hříšníků. Vírou v ukřižovaného jsme
zmocněni ke statečnému zápasu s hříchem. Ten zápas není vždycky vítězný. Každá
prohra se Zlým nás obviňuje z nevěry. Na rozdíl od světa křesťan o svém hříchu
ví… Ví nejen, od koho odešel, ale i ke komu se má vrátit. Ví, že zabloudil a sešel
na scestí. Ví, pro dar Ducha, kde je. I když křesťan svým hříchem trpí, má naději.
Ta vyplývá z uvěření v Boha jako Lásku zjevenou v obětovaném Ježíši Kristu. I
když je křesťanu obvinění ze hříchu hrůzou, zná dar pokání, který je v Duchu svatém svátostí obrácení a odpuštění. Má jistotu, že Bůh nežádá smrti hříšných, ale
jejich návrat a nový život v Duchu svatém.

Téma: Aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou
Jde o souměřitelnost života a smrti s věčnými pravdami Písma. Náležíme životem i smrtí Pánu. To je naše pravá svoboda. Křesťan je vykoupený otrok, zachráněný zajatec hříchu a smrti. Proto jeho život nemůže být ničím jiným než svědectvím. Všude a vždycky, ať je to vhod či nevhod. Křesťanovo slovo bude vhod
těm, kdo potřebují živého Ježíše Krista, přítele hříšníků, publikánů, všech hladových, plačících, ukřivděných a zotročených. Bude nevhod těm, kdo sledují
své vlastní cíle a mají raději Krista mrtvého, materiálně i teologicky mumifikovaného, a proto lhostejného k bídě a bohatství, k pravdě i lži, spravedlnosti i
bezpráví. Připomeňme si v této souvislosti soud nad M. J. Husem, který byl dílem lidské nesvobody vykonán nad svobodným člověkem. Nemusel se bát těch,
kdo zabíjejí tělo. On mohl svůj život odevzdat svému nejmilostivějšímu Pánu
s pokorným sebevědomím.

Vstup: 1 Pa 29,10-20
Tužby:
2. Abychom všichni ze svých hříchů v moci Ducha svatého vyšli na cestu smíření
a odpuštění...
3. Aby obrácení našemu světlem Ducha svatého pomáhal...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 2,36-40
Mt 18,1-5
Ž 51,3-4
Sk 3,19-21a

Modlitba:
Přišli jsme hříchy obtíženi, Pane, ale ty ses nezatvrdil ve svém srdci. Prosíme tě,
abys nás doprovodil odtud k našim rodinám, do našich domovů, na naše pracoviště. A tam, abychom přišli jako noví lidé, nová stvoření, schopni svědectví o
tobě i nových činů pro tvé požehnání. Amen.
Vhodné písně: 148 nebo 91; 83; 306 nebo 312

Vstup: Gn 4,3-15
Tužby:
2. Abychom všichni o svobodu dětí Božích usilovali a přiváděli svět k jejímu
poznání…
3. Abychom všichni k poznané pravdě zjevené v Ježíši Kristu srdcem přilnuli a
v ní pevně stáli...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 5,1-10
J 12,20-26
Ga 5,1 nebo Ef 6,10-13
1 K 16,13-14

Modlitba:
Slavil jsi, Spasiteli a Vykupiteli náš, jméno Hospodinovo mezi námi. Byl jsi oslaven Otcem pro oběť a svědectví pravdě. Oslav i nás a dej nám podíl na své slávě.
Amen.
Vhodné písně: 47 nebo 53; 39; 36
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8. neděle po svátcích svatodušních - 26. července 2009

9. neděle po svátcích svatodušních - 2. srpna 2009

Téma: Neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě
Není náboženství bez modlitby. Církev Kristova se liší ode všech tím, že se
dovede modlit v duchu a v pravdě. Zná toho, ke komu volá, a proto se nemodlí
toliko rty, ale srdcem. Očekává milostivé vyslyšení. Spoléhá na Boží moudrost.
Modlitebník, jakého Bůh hledá, nejen prosí, ale nezapomíná děkovat. Nemodlí
se jen v nouzi. Povznáší svého ducha k nebi, i když má důvod se radovat. Zpívá
Hospodinu vždycky novou píseň, neboť chodí Božím světem s otevřenýma
očima. Právě proto je modlitba zvláštností živé církve. V ní nemyslí Kristův vyznavač jen na sebe, ale také na všechny, kdo se nemodlí. Jsou-li dokonce nepřáteli církve, ta v duchu a v pravdě se právě za ně modlí, aby její programy sebeušlechtilejší nezůstaly jen programem.

Téma: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík
Boží stvořitelské dílo vyvolává modlitby díků u každého věřícího, neboť co Bůh
tvoří, je pro člověka. Jeho slávu spatřujeme na tváři ukřižovaného, vzkříšeného
a oslaveného Krista. A tehdy vznikají chvalozpěvy na Boha, jeho Syna, jeho
Ducha i jeho církev. A Bůh slyší vše, co je z ducha a z pravdy.
Vstup: Ž 116,1-9
Tužby:
2. Za dar dobrého vidění, aby nám díkůčinění bylo samozřejmostí...
3. Abychom všichni v duchu a pravdě dovedli Pána prosit, jemu děkovat a jeho
oslavovat...

Vstup: 1 S 2,1-10
Tužby:
2. Za ducha modlitebního, za srdce čistá a rty neposkvrněné…
3. Za bližní své, přátele i nepřátele, příznivce i odpůrce…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Jk 5,13-18
L 11,5-13
Fp 4,6-7
1 Tm 2,1

Modlitba:
Za pohoštění chlebem živým z nebe, za kalich vína života, radosti i naděje ti
děkujeme, Spasiteli náš, Synu Boží a náš bratře, provázej nás všechny v naší
práci i v modlitbách svým svatým požehnáním. Amen.

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Fp 1,3-10
Mk 11,20-25
Ju 20-21
Ko l,3-5

Modlitba:
Uvedl jsi nás, Pane, opět na cestu, ze které jsme sešli. Odpustil jsi nám naše
bloudění. Prosíme tě, abychom z tohoto místa modlitby v moci Ducha svatého
šli věrně, poslušně a odvážně k cíli, jímž je tvé království. Amen.
Vhodné písně: 102; 101; 103

Vhodné písně: 97 nebo 139; 67 nebo 107; 201
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Proměnění Páně - 6. srpna 2009

10. neděle po svátcích svatodušních - 9. srpna 2009

Z Písma svatého nelze vyloučit ani knihy Zákona ani proroky. Ježíš je přišel naplnit, nikoli zrušit. V nové smlouvě je všechen důraz položen na jeho oběť a milost.
Teprve tím je dána možnost Starému zákonu porozumět a splnit jeho požadavky.
Trpící a vzkříšený Syn člověka je jedinou autoritou, Synem Božím s královskou
hodností a s mocí naší proměny v lid nového věku. Má-li o nás platit, že budeme
zářit jako hvězdy na obloze a že budeme přioděni skvoucím kmentem spravedlivých skutků, pak je třeba jít za ním. V něm je smazána naše minulost, navozena
naše přítomnost a otevřena naše nekonečná budoucnost.

Téma: Vzhůru srdce! Zvedněme k Hospodinu!
Tíživé prožitky i zarmucující zprávy o druhých nás mohou uvést do stavu malomyslnosti. Ale jenom tehdy, nežijeme-li věrně s Bohem. Žijeme-li s ním, chopíme se ho za ruku tím pevněji, i když my i ti kolem nás jsou v ohrožení. Je-li
svěšená hlava znamením naší vnější i vnitřní osamocenosti, pak srdce pozdvižené vzhůru je znamením znovu nastoupené společné cesty. Pozdvižení našich
srdcí vzhůru k Hospodinu pak rozezní mohutný chvalozpěv Otci a Synu, který
přichází v jeho jménu.

Vstup: Da 7,9-10.13-14

Vstup: Neh 1,1-11

Tužby:
2. Abychom všichni v poslušnosti Syna člověka trpícího a oslaveného svítili
jako hvězdy v temnotách…
3. Abychom všichni po skonání tohoto věku věčnou slávou byli přioděni…

Tužby:
2. Abychom všichni i v těžkých chvílích života svá srdce vzhůru k nebi pozvedali…
3. Aby se nikdo z nás v bolestech a starostech o sebe i své bližní ruky Páně nepouštěl…

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 Pt 1,16-19
Mt 17,1-9
Zj 3,5
Fp 2,14-15

Modlitba:
Ukázal jsi nám, Synu Boží, slávu, již jsi obdržel od svého našeho i nebeského
Otce, na slávu, s jakou přijdeš k soudu poslednímu, na slávu, jakou máš pro nás
připravenou v nebesích. Děkujeme za tuto milost a prosíme o Ducha svatého,
aby naše víra nezklamala a abychom vždy měli pohotově dostatek světla, jímž
máme světu svítit.

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 10,8b-11
L 6,6-12a
Př 3,5-6
Mk 14,38

Modlitba:
Za všechno, čeho se nám dnes dostalo, ti děkujeme, Spasiteli náš. Děkujeme, že
v moci Ducha svatého jsme směli prožít posvátné chvíle s tebou. Prosíme o
požehnání do dnů nového týdne, abychom se v něm svou vírou a činy odvděčili.
Amen.
Vhodné písně: 94; 49 nebo 52; 157

Vhodné písně: 108 nebo 124; 51; 193

64

65

DOBA SVATODUŠNÍ

DOBA SVATODUŠNÍ

Marie, matka Páně - 15. srpna 2009

11. neděle po svátcích svatodušních - 16. srpna 2009

Pro tradiční církve je dnešek svátkem Zesnutí a nanebevzetí Marie. Pro nás je
dnem připomínajícím dovršení jejího života. V Mariině životopisu evangelisté přetlumočili životopis své církve. Chvíle radosti se střídají s prožitky bolestnými, a
přece vítězství díky Boží režii přichází. Pohled na kříž, na němž umíral v bolestech
její milovaný Syn, je zhojena radostí nad zprávou o jeho zmrtvýchvstání. V poselství
evangelia se Marie představuje jako věrná modlitebnice přijímající pokorně vůli
Hospodinovu. „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle slova tvého.“ Její v životních peripetiích trpící a bolestné mateřství je doprovázeno obdivuhodným díkůčiněním. Proto jak by bylo možno nemyslet na matku Spasitelovu ještě s větším
obdivem. Vzácný přiklad víry, vzor nejkrásnějšího mateřství, požehnaná mezi ženami, to je Marie, matka našeho Spasitele Ježíše Krista. Za její život vzdejme dnes
Bohu chválu a dík.

Téma: Otče náš, který jsi v nebesích...
"Modlete se!" je výzva, která se ozývá na stránkách Písma velmi často. Modlit
se v duchu a v pravdě je výsada prožívat důvěrnou jistotu člověka jako dítěte
všemohoucího Boha. Nedobrý či odmítavý poměr k Ježíši Kristu je životem bez
pravého modlitebního ducha. Nepřiznat se k Ježíši jako k Synu Božímu, který
zdůvěrnil vztah lidí k Bohu tak, že mohou volat: Abba – Otče, znamená nežít ve
jménu Otce, Syna a Ducha svatého, ale toliko ve svém jménu, které bude vymazáno z knihy života.

Vstup: Ž 45,11-16
Tužby:
2. Abychom za život, který byl vyvolen a požehnán nad každý život jiný, děkovali
s uctivostí a za dar mateřství zbožného a čistého...
3. Za posvěcení a požehnání každého mateřství...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 1,12-14
J 19,25-27
L 1,45
L 1,46-49

Modlitba:
Děkujeme ti, Hospodine, za Marii, matku našeho Spasitele. Děkujeme ti za všechny matky, které v ní viděly a vidí svůj vzor, vzor ženy čisté a ochotně trpící. Děkujeme za požehnanou mezi ženami a prosíme, aby věrných služebnic tvých neměla
církev nikdy nedostatek. Amen.

Vstup: Ex 20,1-6
Tužby:
2. Aby naše jméno z knihy věčného života pro projevy nelásky k Otci v nebesích
nebylo vymazáno…
3. Aby nikdo z nás nezapřel Krista, zjevitele Božího otcovství...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Zj 3,1-6
J 10,22-30
Ř 8,15-16
Ga 4,6-7

Modlitba:
Pochválen buď, Pane Ježíši Kriste, jenž jsi nám zjevil svého Otce a ukázal, že je
to i Otec náš. Děkujeme, že jsi nás naučil k němu se modlit, prosit jej, jemu děkovat a jej oslavovat. Dej, abychom i my dovedli učit modlitbám všechny, kdo to
nedovedou a kdo Boha jako Otce nepoznali. Amen.
Vhodné písně: 151; 11 nebo 25; 166

Vhodné písně: 85, 86; 209 (sloky: 1, 3, 4); písně z Taizé (Magnificat)
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12. neděle po svátcích svatodušních - 23. srpna 2009

13. neděle po svátcích svatodušních - 30. srpna 2009

Téma: Posvěť se jméno tvé...
Jméno Boží, t.j. Bůh sám, je svaté už samou svou existencí nebeského království. Je-li vůbec ve své věčné radosti představitelné, je aspoň do jisté míry
vyjádřitelné zpěvem izaiášovských serafínů. První prosba modlitby je prosba o
svatost Božího jména, proto prosbou, aby bylo na zemi, jako je už nyní na nebi.
Tato prosba vyplývá z toho, co nastává, není-li Boží jméno váženo jako svaté či
bere-li se jeho jméno nadarmo. Biblický Bůh, který vyjevil své jméno Mojžíšovi
a dal jméno, jež je nad každé jiné jméno, svému Synu, Ježíši Kristu, je živý Bůh,
jehož moc a slávu nic a nikdo nepřemůže.

Téma: Přijď království tvé
Druhá prosba modlitby Páně je vysoce aktuální, i když její patrně budoucnostní charakter nespouštíme ze zřetele. Křesťanská eschatologie ovlivňovala přítomnost. Prosba za příchod Božího království je také prosbou, abychom neztráceli smysl života. Ten je v co největším a nejaktivnějším souzvuku se zákony
jeho vlády. Bůh vládne láskou, protože je Láska. Pak láska určuje náš vztah
k Bohu a k lidem.

Vstup: Ex 20,7

Tužby:
2. Aby celý náš život byl v souladu se zákonem Božího království...
3. Aby všechno naše usilování a směřování bylo naplněno touhou po Božím
království...

Tužby:
2. Aby našemu domovu, sboru i církvi bylo jméno Boží vždy jménem posvátným,
uctivost, poslušnost a bázeň vzbuzujícím...
3. Aby celý svět jméno Kristovo jako jméno Boží uctíval a v jiném jménu svou
záchranu nehledal…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 1,13-17
J 17,24-26
Iz 12,2
Iz 12, 4-6

Modlitba:
Děkujeme, Pane a Vykupiteli náš, za všechno, čeho se nám dnes z tvé lásky dostalo. Prosíme, abychom obohaceni tvou pravdou a milosrdenstvím odešli do
svých domovů s tvým svatým požehnáním a ve jménu tvém konali své dílo. Tvé
svaté jméno buď velebeno na věky. Amen.

Vstup: 1 S 8,1-22

Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 14,17-19
Mt 6,25-33
Fp 3,20-21
Ž 97,1-2

Modlitba:
Oslaveno budiž kralování tvé, Hospodine, oslavena budiž vláda tvá mezi námi.
Veleben buď její zjevitel, Ježíš jako Král. Veleben buď Duch svatý, v Božím lidu
přebývající a působící. Amen.
Vhodné písně: 99; 28 nebo 69; 141

Vhodné písně: 6; 7 nebo 24 nebo 96; 160 nebo 171
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14. neděle po svátcích svatodušních - 6. září 2009

15. neděle po svátcích svatodušních - 13. září 2009

Téma: Buď vůle tvá...
Nebe je tam, kde je Boží vůle zákonem a kde je poslušnost jeho moudrostí, pravou svobodou a radostí. Prosba "buď vůle tvá" je prosbou o to, aby nebylo protibožských sil ohrožujících člověka - lidstvo a svět, aby mezi nebem a zemí
nebylo rozdílu, ale aby byl Kristus uprostřed nás jako věčně živý Pán určující
všechno naše chtění a rozhodování.

Téma: Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Prosíme o dostatek chleba a všeho dalšího potřebného pro život, nikoliv o nadbytek. Životní a luxusně blahobytná úroveň není totéž. V naší vlasti chléb jako prazákladní potravinu mají všichni. Ale mnozí si neuvědomují, že duchovně hladoví.
Kde neplatí: "Kristus - život náš", tam takoví lační hledají a prosí o chléb i v čase
dobrých žní. Úrodu křesťan vidí jako dar nebes, jako starost Boží o člověka, za kterou má být člověk vděčen. Vděčen za to, že poznal, co sklidit, z čeho spravedlivě
rozdávat a rozdílet, aby se dostávalo všem. Chleba pro tělo i pro duši. Neboť to je
vůle Boží.

Vstup: Ex 6,2-9a
Tužby:
2. Abychom všichni moudrosti poklad z nebe neustále vyhledávali…
3. Aby poslušností Božího zákona byly naplněny naše životy…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 21,1-14
Mt 26,36-42
Mk 14,35-36
Iz 33,22

Modlitba:
Požehnal jsi, Spasiteli a Vykupiteli náš, příchodu našemu, požehnej nám i nyní,
kdy se rozcházíme do svých domovů, ke svým pracím. Požehnej nám dary Ducha
svatého, abychom vždy a všude jednali podle vůle Otcovy. Amen.
Vhodné písně: 300; 86; 310

Vstup: Ex 16,1-18
Tužby:
2. Aby naše srdce naplnil díky za dar chleba pro tělo i duši…
3. Za vděčnost všech, kteří se s radostí sytí chlebem Slova, aby mohli jíst chléb
blahoslavenství v nebeském království...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 4,14-16
J 6,27-35
J 6,57-58
Mt 6,11

Modlitba:
Rozpomenuls se na nás, Spasiteli, a proto jsi nás pozval k nasycení chlebem
života. Dal jsi nám chléb Slova i chléb svátostný, kéž z něho žijeme s nadějí a
radujeme se z očekávání hostiny v království, jehož ty jsi panovníkem. Amen.
Vhodné písně: 150; 12; 174 nebo 307
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16. neděle po svátcích svatodušních - 20. září 2009

17. neděle po svátcích svatodušních - 27. září 2009

Téma: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Žijeme z Božího odpuštění. Kdykoli na to zapomeneme, dostáváme se do situací,
z jejichž nekřesťanského řešení je třeba se kát a prosit za odpuštění. Jen milostí
Boží jsme, co jsme, a ta milost nám nebude marná, budeme-li z ní dávat ochotně a
horlivě. Bylo by troufalostí žádat od Boha odpuštění ve stavu hříšné hněvivosti.
Odejít z domu modlitby s týmž tvrdým srdcem, jak jsme vešli, je rouháním proti
Duchu. Znamená to pak přijímat tělo a krev Páně nehodně.

Téma: Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého
Křesťan není uchráněn situací, které ohrožují jeho víru v Boha nejvýš moudrého a svatého. Není mu však vlastní ani skepse ani deprese, za to je mu vlastní
modlitba s naléhavou prosbou o ochranu ve zkouškách, svodech a pokušeních.
Ta mohou být obojaká: pro jednoho co největší dostatek, pro druhého naopak
bída. Pro jednoho zdraví těla i duše, pro druhého naprostá vyčerpanost. Křesťan
se denně modlí za to, aby se nežehral ani nezpychl, aby vzdoroval pokušením
světa. Aby se nerouhal, ani od Boha neustupoval.

Vstup: Gn 33,1-4
Vstup: 1 S 18,6-13a
Tužby:
2. Za srdce smířlivá, milosrdná a odpouštějící…
3. Za pravdivost a čistotu našich proseb, za modlitební upřímnost...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 4,22-32
Mt 18,23-35
Mi 6,8
Mt 6,12-14

Modlitba:
Buď pochváleno a velebeno jméno tvé, Pane Ježíši, jméno, ve kterém nám bylo
milostivě dáno se sejít. Děkujeme za všechno, co jsme tvou přítomností získali
pro dny, které jsou před námi. Máme se osvědčit jako ti, kdo dovedou odpouštět
tak, jako tys dovedl odpustit ve své Božské lásce. Amen.

Tužby:
2. Aby nás ve svodech a pokušeních svým svatým Duchem posiloval...
3. Abychom všichni silou víry nad svody zla vítězili a v moci Ducha svatého
pokušením vítězně vzdorovali...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Jk 1,12-16
L 12,13-21
Ef 5,9-10
1 K 10,12-13

Modlitba:
Přišel jsi mezi nás, Spasiteli, promluvil jsi k nám a pohostil jsi nás svým milosrdenstvím. Buď pochváleno a oslaveno tvoje jméno, v němž jedině je naše záchrana a v němž, věříme, že nad všemi pokušeními a svody zvítězíme. Amen.

Vhodné písně: 3 nebo 53; 29 nebo 83; 82
Vhodné písně: 84; 77 nebo 105;156 nebo 186
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Kníže Václav - 28. září 2009
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Den díkůvzdání za úrodu
(dle místních podmínek neděle na konci žní nebo na počátku října)

Tradice svatováclavská zůstane patrně navždy živá. Pro nás, kdo kult světců ze
své věrouky odstranili, zůstane přesto knížecí postava Václavova postavou hodnou úcty. A to právě nad slovy Písma mluvícími o následování Pána. Bezmocnému je daleko snáz zapřít sám sebe, vzít kříž a jít za Kristem. Těžší je mocnému vzdát se moci a sloužit. Těžší je vladaři vyměnit rozkaz za modlitbu, trůn za
návštěvu chatrčí bídy, řešení válečné nahradit mírovým. Modlitební volání k svatému Václavu, kterého se nezřekli ani husité, zůstane proto církvi bez světců
voláním touhy po těch, kdo mají moc, aby ji užívali k osobní službě mravnímu
řádu a spravedlnosti, pokoji doma i navenek, aby obstáli před soudem národa,
ale hlavně před soudem Kristovým. Bude tedy vždycky spíš voláním po Knížeti
pokoje a Králi míru, aby kraloval králům, prezidentům i všem, jimž je svěřena
péče o to, abychom nezahynuli ani my, ani budoucí.
Vstup: 2 S 5,1-4
Tužby:
2. Za všechny, kdo vládnou, aby spravedlivě řídili věci veřejné k prospěchu a
k blahu národů…
3. Abychom všichni své vůdčí postavení kdekoli v duchu Knížete pokoje a služby
vykonávali...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Pt 1,3-6; 2,21b-24
Mt 16,24-27
Jk 1,27
Ž 62,12-13

S podzimem přichází sklizeň z polí, zahrad a vinic, která ukazuje, že žehná dle
svého slibu. Jeho požehnání je vázáno na splnění podmínek ze strany člověka:
na poctivou práci bez chamtivosti a násilí, na naši poslušnost Boží vůle, na naši
pokoru před řádem Stvoření, která si uvědomuje s vděčností, že cokoli potřebujeme k životu, je štědrý dar od nebeského Otce, a ne "naše vydobytá kořist". Poslušný a pokorný služebník může žít beze strachu z budoucnosti. Vždyť je v rukou Božích. On nás miluje a pečuje o nás. Platí však varování, že svévolníci se
sami mohou připravit o veškerou naději na dobrou budoucnost. Už tím, když
učiní ze Země živitelky neplodnou poušť.
Vstup: Kaz 3,9-13
Tužby:
2. Aby naplnil srdce naše stálou vděčností a radostí za všechno, co nám jeho
dobrota dává…
3. Abychom všichni důvěřovali v jeho otcovskou péči, láskou opláceli za jeho
lásku a svoje životy podřizovali jeho vůli…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 Tm 6,6-12
L 12,22-26
L 11,3
Žd 6,7-8

Modlitba:
Jsme zahanbováni z dějin našeho národa velikými vzory pravé zbožnosti, Pane
Ježíši. A je to tvá milost, že jsme se mohli shromáždit a směli přistoupit ke tvému
stolu, prostřenému milosrdenství. Osvěcuj nás neustále, Duchu svatý, abychom
setrvali po vzoru věrných svědků mučedníků Páně ve víře, naději a lásce, a tak
byli v každou chvíli připraveni na příchod Krista - Krále k soudu poslednímu.
Amen.

Modlitba:
Nebeský Otče, vyučuj nás pravé vděčnosti za to, že smíme být pomocníky tvého tvůrčího díla na této Zemi. Ať každý z nás odolává pokušení svévolně zacházet s čímkoli
na tomto světě jako se svým vlastnictvím. Potřebujeme se znovu ujistit v poznání, že
všechno je od tebe a všechno je tvoje. S děkováním tedy přijímáme dary Země a
úrody, v nichž spatřujeme tvou velkou lásku k nám. Kéž při veškeré práci nemyslíme
pouze na pokrm, který živí tělo, nýbrž více na ten duchovní chléb, jenž sytí k životu
věčnému a který nám ve své velkorysosti nabízí tvůj Syn, náš Spasitel, který s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky. Amen.

Vhodné písně: 159; 95 nebo 110; 172 nebo 173

Vhodné písně: 74; 41 nebo 98; 165
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18. neděle po svátcích svatodušních - 4. října 2008
Téma: Neboť tvé království i moc i sláva na věky
Nemá smysl prosit někoho, kdo nemůže našim prosbám vyhovět. O tom věděl
starý Izrael ze zkušenosti exilu a touto zkušeností naplnil své žalmové zpěvy. O
tom ví nový Izrael ze zkušenosti s Ježíšem Kristem, jenž je dokonalým zjevením Boha, který miluje své stvoření a ve svém Synu mu dává možnost záchrany. Jen v království, jemuž nebude konce, je skutečný život. Jen v moci, která
žádnou jinou mocí nemůže být ohrožena, a jen ve slávě, kterou žádná jiná nezastíní, je jistota toho, kdo se od Ježíše naučil modlit. Prosby modlitby Páně proto
končí vyznavač Kristův nadějí v toho, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i
na zemi.
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19. neděle po svátcích svatodušních - 11. října 2009
Památka Jana Žižky
Téma: Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled...
Společný stůl je znamením a prožíváním rodinné a příbuzenské pospolitosti. Oč
mocnější byly prožitky těch, kdo stolovali společně s Ježíšem, v něhož uvěřili jako
v zaslíbeného Mesiáše. Nám je dáno v Duchu svatém prožívat Ježíšovo poslední
stolování, sjednocovat se s Kristem jako s trpícím Mesiášem. Slyšíme Slovo věčné
Pravdy, ale jsme také účastni věčně pravdivého a mocného dějství, jímž je poslední večeře v Duchu svatém povýšena z historické události na svátost kdykoliv opakovatelnou všude tam, kde se víra setkává s milostí. Tehdy se vždy znovu stává církev apoštolskou a vždy znovu se utvrzuje v jednotě s Kristem trpícím i vzkříšeným
a oslaveným.

Vstup: Ž 50,1-6
Vstup: 1 Kr 17,8-16
Tužby:
2. Za jistotu své víry a z ní vzešlých nadějí, tužeb a očekávání...
3. Abychom všichni svými prosbami se obraceli v důvěře k tomu, kdo jediný ve
své lásce a moci může vyslyšet…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Zj 7,9-17
J 18,33-37
L 10,23-24
Fp 4,19-20

Modlitba:
Je velikou milostí být u jednoho stolu s tebou, jemuž byla dána veškerá moc na
nebi i na zemi. Oslavil ses mezi námi, Kriste Ježíši, mocí své slitovné a odpouštějící lásky. Buď za to veleben. Oslavil ses evangeliem svého života i smrtí na
kříži. Buď pochváleno tvé jméno. Oslavil ses vzkříšením svým a životem po Boží
pravici. Buď ti dík náš za naději, že se budeme smět podílet na tvé věčné slávě.
Amen.
Vhodné písně: 295; 40 nebo 296; 313
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Tužby:
2. Za hlubokou víru, která v liturgickém a svátostném obecenství živě zakouší
Spasitelovu přítomnost…
3. Abychom všichni v moci Ducha svatého večeři Páně slavili s radostí a
potěšením...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 11,23-24
Lk 14,15-24
L 22,19
2 K 8,9

Modlitba:
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tyto chvíle posvěcené tvým Duchem, které jsi
právě dopřál nám ve své milosti. Bratře náš, dej, ať milost setkání s tebou není
zmařena. Kéž je zužitkována naší věrnou, ochotnou a obětavou službou druhým.
Amen.
Vhodné písně: 145; 45; 175
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20. neděle po svátcích svatodušních - 18. října 2009

21. neděle po svátcích svatodušních - 25. října 2009

Téma: Vzal chléb, děkoval za něj
Je po ruce chléb, živina pravé lidskosti. Pokrm, který brání člověku poklesnout
za živočišnou úroveň (nebo pod ni). Posvěcuje k životu důstojnému člověka,
kterého Bůh stvořil ke svému obrazu a podobenství. Kdo neodmítne toto nasycení z nebe, kdo neopovrhne Ježíšem Kristem, tomu nezůstane utajeno: Na likvidaci nedostatku všech podob a rozměrů nestačí nikdo jiný než právě ten jediný: Kristus - chléb živý z nebe.

Téma: Vezměte a jezte z něho všichni
Eschatologická vyhlídka očekávající naději z víry se prolíná do přítomnosti.
Proměňuje ji ve stav bez bázně, kvílení a nářku. To, co bylo a co nás skličovalo, pomine. Tato nadějná očekávání však spoluvytvářejí náš dnešek. Nejen, že
se rodina mění v církev, ale hranice rodiny se rozšiřují tak, že mizí uzavřenost
jednotlivců a vzniká obecenství dětí Božích. Kristova oběť se v liturgii zpřítomňuje tak, že je každému přístupná a každému se nabízí ve svém užitku, aby
nebylo těch, kdo by svůj život prohráli a nesměli by jíst v Božím ráji ze stromu
života.

Vstup: Gn 14,17-20
Tužby:
2. Abychom všichni měli podíl na chlebu života, který neubývá nikdy…
3. Aby každý z nás o posvěcení Duchem Kristovým usiloval…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 10,15-17
J 6,48-51
J 6,58
1 J 2,26-27

Modlitba:
Veleben buď, Kriste Ježíši, Živiteli náš, za dar života, za chléb, kterého neubývá.
Děkujeme za nasycení tímto chlebem lásky a jen prosíme, aby nám toto obdarování bylo vždycky výzvou k pomoci a křesťanské službě. Amen.
Vhodné písně: 283

Vstup: 1 S 21,1-7
Tužby:
2. Aby naši účast při stolu Páně svým svatým Duchem požehnal...
3. Aby nás všechny stolování s Pánem sjednotilo v lásce a v očekávání jeho druhého příchodu...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Zj 21,1-7
Mk 6,30-44
Zj 2,7-8
Ž 145,15-16

Modlitba:
Buď pochváleno jméno, ve kterém jedině můžeme být spaseni! Buď vyvýšeno
jméno Hospodina národů, jenž z lásky nám dal svého Syna - chléb živý z nebe.
Amen.
Vhodné písně: 136 nebo 150; 41 nebo 58; 174
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Vyhlášení samostatnosti státu - 28. října 2009
Připomínáme si s vděčností 28. říjen 1918, památku osvobození z cizí poroby
k politické samostatnosti. Zanedlouho si připomeneme 17. listopad 1989, osvobození od totalitního režimu komunistického. Je dobré si v tento podzimní čas
připomínat se stejným důrazem významné momenty české i světové reformace,
připadající na tuto roční dobu. Což nešlo v reformaci o zápas za vysvobození
z duchovní poroby? Svoboda v Bibli není totéž co libovůle, anarchie, zmatek.
Pravá svoboda je tam, kde lidé dbají na Boží vůli, žijí v souladu s ní a nikdo jim
to nezakazuje. Ti, kdo si váží svobody a prozíravě myslí na budoucnost, nechť
se nedají lehkověrně znovu zotročit zpronevěrou vůči Bohu a dobrým mravním
zásadám. Nechť neupadají do područí hříchu a všelijakých zlých sil! Zlo se
často tváří jako "dokonalá svoboda", ale je ve skutečnosti otroctvím. Nelze také
trvale žít a čerpat sílu jen z domýšlivosti na slavnou minulost národa a neuvědomovat si, že my k ní připisujeme další stránky. Jsme tak zodpovědní za přítomné dny, které se také časem změní v minulost. Nedopusťme, aby se pro naše
potomky i v Božím pohledu staly minulostí neslavnou a neblahou.
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Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 10,32-36
J 8,31-36
Žd 13,5b-6
Žd 13,17

Modlitba:
Nejsme ani dost svobodní ani dost spravedliví a ani naše vzájemné vztahy
nejsou takové, abys ty, Pane, mohl být s námi spokojen. Tím překvapivější je tvé
pozvání k hostině, nad niž není bohatší. Smiluj se nad námi, Pane. Za všechno,
co jsi nám dal, ti děkujeme. Především za dar svobody. Prosíme, abys i nás
v zápase proti tomu Zlému posiloval, abychom až do tvého příchodu po vzoru
našich národních buditelů a bojovníků za svobodu plnili odpovědně své úkoly
pro blaho vlasti pozemské i nebeské. Amen.
Vhodné písně: 17; 24; 81; 161 nebo 165

Vstup: Neh 2,17-20 nebo Neh 6,15-16
Tužby za vlast:
2. Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle, za
pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva, modleme se k Hospodinu.
3. Aby obyvatele naší vlasti nezkaleným mírem a požehnáním obdarovával,
modleme se k Hospodinu.
4. Aby prezidentu našemu a všem, kdo nesou odpovědnost za řízení věcí veřejných, požehnal a při správě státu a společnosti svou moudrostí je provázel,
modleme se k Hospodinu.
5. A našemu prezidentu Tomáši Garriguovi Masarykovi a všem, kdo posvětili
život svůj obětavou službou vlasti a budili naše národy k novému životu,
věčná buď Boží paměť.
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Světová reformace - 31. října 2009

22. neděle po svátcích svatodušních - 1. listopadu 2009

Úsilí dát církvi její pravou, Kristem zamýšlenou podobu, je nutné vždy tehdy,
kdy je v ní rozpor mezi: "Pane-Pane!" a praxí z toho plynoucí. Vyznání bez
poslušnosti provokuje reformaci. Volá k pokání všechny pachatele nepravostí.
Sebejistá, farizejsky dokonalá a hotová církev zapomněla, že hlavní úlohu
v dějinách církve hraje jenom její Svolavatel. Nebýt jeho milosti, nic nepomůže množství obětí, modliteb, ba ani skutků, pokud vyšly ze záslužnické kalkulace. Reformaci jde o život na úrovni doznání: "Pane, nejsem hoden". Život
křesťanských činů má vzejít z vyslyšené modlitby kajícníka. Reformační církev
je sbor omilostněných hříšníků, sbor Máří Magdalén, které se první sešly se
Vzkříšeným.

Všech věrných svědků a mučedníků Páně
Stáří, nemoc, neštěstí mohou proměnit smrt v živelný příval, smršť, katastrofu. To všude
tam, kde chybí víře vzkříšený Kristus. Právě o něm říká apoštol: "Ó smrti, kde je tvoje vítězství?" Kristus zmrtýchvstalý a oslavený je Pánem živých i mrtvých. Je skalou bezpečného
domu života. Je-li jeho služba naší službou, jeho utrpení naším utrpením, jeho smrt naší
smrtí, pak je jeho vzkříšení naším vzkříšením. Jen Ježíš Kristus dává ve víře člověku jeho
lidskou důstojnost, která nemizí ani tenkrát, když by se mohlo zdát, jak je člověk ubohý ve
svém umírání i po něm. Proto si dnes připomínáme zástup svědků a mučedníků Páně, kteří
následovali Krista životem milosrdné lásky a oběti. A tak při poutích na mnohý Slavín listopadový není patřičný toliko pohled na hřbitovní půdu ale i pohled vzhůru. Odtud pak do
široka přítomných úkolů, aby také náš život měl budoucnost i tehdy, kdy dozní minulost a
přítomnost.

Vstup: Mi 6,1-8
Vstup: Zj 7,9-14 nebo Da 7,13-18
Tužby:
2. Abychom na nic více nespoléhali než na milost nám v Ježíši Kristu nabízenou…
3. Abychom všichni v milosti Kristově byli živi skutky milosrdenství nezaslouženého a ve víře samozřejmého...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ř 4,13-16
Mt 21,23-32
Gn 15,5-6
Ez 33,30-33

Modlitba:
Nedopusť, Pane Ježíši, abychom dílo reformace někdy opustili. Nedej, abychom
reformaci v hlavách i ústech někdy měli za hotovou a ukončenou. Církev sebejistou učiň stále ve vlastní reformaci pokračující, aby každý z nás mohl očekávat tebe
jako Soudce ne v sedě, ne v leže, ne ve stoje, ale vždy na pochodu v úsilí o dary
stále vyšší a hojnější. Amen.
Vhodné písně: 162 nebo 164; 7 nebo 28; 185 nebo 305

Tužby:
2. Aby dopřál nám všem už v této časnosti žít věčným životem svých dětí…
3. Aby Ježíš Kristus nám všem byl spolehlivou cestou, pravdou a životem…
4. A všem, kdo svým uvěřením v Ježíše Krista láskyplnou vírou přešli ze smrti
do života, naše vděčná buď paměť.
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 J 3,1-3
Mt 10,38-39
J 14,1-4
Ř 14,7-9

Modlitba:
Dal jsi nám, Bože svatý, vzpomínat na ty, kteří nejen byli, ale kteří i jsou, protože
jsi je odměnil věčností. Prosíme tě, abychom i my - posíleni a posvěceni dary tvého
Ducha - se nebáli po vzoru tvých věrných svědků a mučedníků pro tvou pravdu statečně a odvážně žít ani statečně a odvážně umírat pro velkou naději v nebeskou
slávu, kterou nám u tebe připravil tvůj jednorozený Syn a náš Pán Ježíš Kristus.
Amen.
Vhodné písně: 116; 107 nebo 88; 181
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Památka zesnulých - 2. listopadu 2009
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23. neděle po svátcích svatodušních - Památka Bílé hory 8. listopadu 2009

Téma: Věčná jim paměť
Myšlení na poslední věci člověka nás nutně zaměstnávají. Víra ve věčný život Dobra,
Pravdy a Krásy doprovází křesťany na každém místě. Listopadový počátek vždycky zintenzivňuje zamyšlení nad sebou vzhledem ke Kristovu příchodu k soudu a věčnosti. Právě na
hřbitovech, v urnových hájích a před památníky a pomníky opakujeme slova slibů o věčně
nehynoucí paměti. Právě tam zjišťujeme, že takovou paměť nemají lidé. Lidská paměť je
podobná světlu rozžatého voskového sloupku, na chvíli září a hasne. Světlo Ježíše Krista je
však v přímé souvislosti s nehynoucí pamětí, kterou má věčný Hospodin. Ten poslal svého
Syna jako vítěze nad smrtí, a tím zachránce k smrti odsouzených. Ten na konci dějin pošle
téhož Syna jako Soudce. Náš život se ukáže jako kniha nejen o naší minulosti, ale i o naší
budoucnosti. Kéž by poklady pomíjivé nepřevyšovaly poklady hodnot Božího království.

Téma: Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi...
S lidem osvobozeným z Egypta vešel jeho Osvoboditel ve smlouvu. Jejími paragrafy byla sinajská přikázání. Izrael jako partner této smlouvy byl tehdy pokropen krví. "Budete lidem mým a já budu vaším Bohem." Jedno vyjádřil Jeremiáš
proroctvím nové smlouvy, jejíž zákony napíše Hospodin na srdce a vloží do
nitra nového Izraele. Ježíš je splněním proroctví, které dosvědčuje, že Bůh
zůstává věrným partnerem a že smlouvu starou, které lid nedostál, nahradí
smlouvou novou. Jejím znamením je kalich krve Beránka Božího, který svou
obětí snímá hříchy světa. Její zpřítomňování mocí Ducha svatého je darovanou
ustavičnou obnovou, zpevněním i růstem novozákonní církve skrze víru.

Vstup: Ž 23
Vstup: Jr 31,31-34
Tužby:
2. Za život Duchem posvěcený k pravé zbožnosti a kázni…
3. Abychom toužili náležet v životě i ve smrti Pánu a od něho věčný život přijmout směli…
4. Všem našim drahým zesnulým, kteří předešli nás na věčnost, za všechnu
lásku, starost a oběti naše vděčná buď paměť.
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 9,36-43
Mt 6,19-21
J 6,68
Zj 20,12

Modlitba:
Svatý Bože, děkujeme za tvou otcovskou lásku, kterou jsi nám zjevil vykupitelským
dílem Ježíše Krista. V něm jsi nabídl možnost nového narození k životu, který nekončí smrtí těla, hrobem a zánikem. Kdo poslechne ve svých dnech tvého Syna a věrně
ho následuje, projde s ním branou smrti do slavné blažené věčnosti ve tvém nebeském království. Rač i nám dát sílu, ať i my vytrváme na Kristově cestě až do chvíle,
kdy nás odtud odvoláš. Učiň nás bdělými, abychom v poslušnosti a připravenosti očekávali tvůj soud a tvé království, jemuž nebude konce. Amen.

Tužby:
2. Abychom všichni s vírou upřímnou a nepochybující ke stolu Páně přistupovali…
3. Abychom všichni z kalicha nové smlouvy pili sobě osvobození a vykoupení...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

1 K 11,25-29
J 15,1-6
1 J 5,6-10a
1 Pt 2,9-10

Modlitba:
Buď veleben náš Osvoboditel a Zachránce, který vzal na sebe naše hříšné obtížení
a i dnes nás ze své milosti osvěžil z révy nejvzácnějšího vinného kmene. Buď
pochválen za kalich nové smlouvy, za krev prolitou pro svobodu dětí Božích. Amen.
Vhodné písně: 146 nebo 151; 22 nebo 242; 294 nebo 309 se sólem

Vhodné písně: 279 nebo 275; 23; 269
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24. neděle po svátcích svatodušních - 15. listopadu 2009

Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu 2009

Téma: To čiňte na mou památku!
Stolování s ukřižovaným, vzkříšeným a oslaveným Kristem je tím nejvlastnějším dějstvím církve. Kristus ji svou přítomností vždy znovu posvěcuje a posiluje jako svůj lid. Obojího je církvi potřebí, protože žije ve světě, který církev
pevnou a posvěcenou Duchem Kristovým potřebuje ke své záchraně. Účast na
večeři Páně ve víře není proto jen vzpomínkou na poslední večer před olivetskou nocí, ale Duchem svatým vždy znovu vyvolaným rozhodnutím ve jménu
Kristově přinášet oběť vlastního života a pít z jeho kalicha dobré i zlé v naději,
že jedině tak dojdeme od večeře Páně k hostině svatby Beránkovy.

Život je pro člověka nepochybně hodnota neobyčejně vysoká. Každý si volí svobodně
cestu. Skládat ruce v klín, zavírat se do ulity lhostejnosti, nechat se zalykat strachem
není tím nejlepším řešením. Zájem o lidi kolem sebe – bližní - spolu se zájmem o věci
veřejné, nést v srdci úctu k tradicím národa i víru otců a matek svědčí o tom, že takový je dobrý spolupracovník na díle Božím. Potřebuje nejen dobré vzdělání, ale i stálé
kultivace svého srdce. Neboť souhra lidského ducha s Duchem Božím učiní člověka
obrazem a podobenstvím Boha svobodného a pravdivého. Toto souznění lidské vůle a
zákona Božího ve světě narazí téměř vždycky na dočasnou vládu satana a jeho démonů. Právě riziko tohoto nárazu je demonstrací vítězného Ducha, i když se tělo stane
kořistí Antikristovou. Jde totiž současně o dobrovolnou oběť pro pravdu a lásku, o
manifestaci nesmiřitelnosti se lží a hrubostí toho, jenž byl zlodějem, lhářem a vrahem
od počátku. Jde o osvědčení jistoty, že těch, kdo jen tělo zabíjejí, netřeba se bát.

Vstup: Dt 31,1-8
Tužby:
2. Abychom všichni ve stolování s Pánem jistotu své vděčnosti prožívali a obnovovali...
3. Za posvěcení každého stolu v našich rodinách i našich sborech přítomností
Kristovou...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Žd 13,1-10
Mk 16,15-18
J 3,34-36
Ž 111,4-5

Modlitba:
Děkujeme ti, Spasiteli a Vykupiteli náš, za tvou oběť i nepomíjející dědictví,
které jsi nám odkázal jako předobraz hostiny v nebeském království. Takto nám
zjevuješ svou stále přítomnou lásku a vedeš k Otci svému i Otci našemu. To jsme
dnes opět zakusili a z toho se radujeme, že pro naše uvěření nezůstává na nás
hřích a z něho vzešlá slabost, ale radost z odpuštění a síla k našemu apoštolskému a svědeckému životu. Amen.
Vhodné písně: 109 nebo145; 35 nebo 71; 304 nebo 306

Vstup: Da 3,1-20
Tužby:
2. Za víru statečnou a k boji za hodnoty království Božího odhodlanou...
3. Aby v mladých lidech touhu po pravé svobodě svým Duchem probouzel...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 Tm 1,6-10
Mt 14,1-13
1 Tm 6,12-14
Ž 33,12

Modlitba:
Děkujeme, Pane náš a Králi, za milost Ducha tvého, kterou posvěcuješ k horlivé lásce k zákonům tvého království. Děkujeme za každou oběť přinesenou svobodě a pravdě. Prosíme, aby do mnohé lhostejnosti a do mnohého nezájmu svítili všichni ti zapálení pro věčné Dobro, Pravdu a Krásu jako živý příklad víry.
Prosíme za mladou generaci národa i celého světa, aby horlivě vzala za svou
tvoji věc, věc vítězství nad zlem, peklem a smrtí, které jsi porazil, abychom živi
byli a věčný život měli. Amen.
Vhodné písně: 85 nebo 301; 37 nebo 52; 81 nebo 308
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25. neděle po svátcích svatodušních - 22. listopadu 2009
Poslední neděle církevního roku
Téma: Požehnání všemohoucího Boha Otce...
Pro všechno naše konání potřebujeme Boží požehnání. Na ně nemůžeme ani
našetřit ani je nemůžeme nastudovat. Můžeme si je jen vyprosit, neboť jde o
dary nebeské. Nepřizná-li se k našim počinům Bůh, sotva co dokážeme i nejnamáhavějším úsilím. To si uvědomíme na konci církevního roku i v závěru svého
liturgického shromáždění.
Vstup: Dt 30,15-20
Tužby:
1. Za dar stálého požehnání pro rodinu Kristovy církve s myslí mírnou a pokojnou modleme se k Hospodinu.
2. Aby Boží milost, spravedlnost a odpuštění neminuly nikoho z nás…
3. Aby v den soudu svou církev zastihl v její apoštolské horlivosti…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Ef 6,13-24; 2 P 1,3-8
J 16,25-33
2 P 1,3-8
Ef 1,3-6

Modlitba:
Dej nám, Spasiteli, své požehnání nyní, kdy odcházíme od tvého stolu a opouštíme tvůj dům modlitby. Dej nám v moci své lásky, svého odpuštění a milosrdenství nést evangelium spásy těm, kdo jsou mimo obecenství bratří a sester
jako Božích dětí. Kéž i oni zaslechnou hlas tvého pozvání a zakusí tvou lásku,
neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán a Král, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši
Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.
Vhodné písně: 82 nebo 300; 60 nebo 156; 170 nebo 269 nebo 310

DOBA SVATODUŠNÍ

Den Bible - Poslední neděle církevního roku
Obraz proměnění na hoře by docela dobře snesl podtext: "Nepřišel jsem zrušit zákon a proroky, ale naplnit." Ježíš mezi Mojžíšem a Elijášem je ten, který řekne: "Ptejte se Písma, neboť
ona svědčí o mně." Jedná tak, jak je o něm psáno. Ustavičně naplňuje vyznání Filipovo:
"Nalezli jsme toho, o kterém psal Mojžíš a proroci." Jestliže směřovaly biblické dějiny mojžíšskou cestou ke svobodě, nemohly dospět jinam než k Ježíši Kristu. Jestliže proroctví starozákonní na pravého krále lidu Božího myslela, nemohla na jiného myslet než na Krista. Celé
toto bohatství Božího zjevení skrze stvoření, proroctví a Ježíše Krista i apoštolskou církev je
tu pro nás a o nás. Máme-li Bibli v rukou a čteme-li v ní za pomoci Ducha svatého, pak je to
"moudrosti poklad z nebe" a "svaté Písmo, světlo mé" i "převzácný poklad". Jenomže proroci
mluví i o mečích, které třeba předělat ve vinařské nože, mluví i o vdovách, sirotcích a chudých,
kteří žalují. Mojžíš mluví o svobodě a Kristus o oběti, a proto musí jít skutečný písmák z hory
proměnění mezi pozemšťany a mezi slepými, chromými, malomocnými a mrtvými osvědčovat, že netoliko četl, ale i slyšel: "Tento je můj milovaný syn, toho poslouchejte." Pak se den
Bible stane životním respektem Slova a proměnění Páně proměněním naším.

Vstup: 2 Kr 22,10-23,3
Tužby:
2. Abychom všichni v moci Ducha svatého svou církev postavili na základ prorocký a apoštolský...
3. Abychom Slovo Boží v Písmu dochované nejen slyšeli a četli, ale i svými
životy o něm svědčili...
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

Sk 26,13-29
Mk 9,2-15
Ž 2,7-8
Dt 7,9

Modlitba:
Děkujeme, Hospodine, za všechny, s nimiž nás seznamuješ ve svatých knihách.
Děkujeme ti za proroky i za toho, kterého prorokovali. Děkujeme za dějiny
spásy, jimiž nás svým Duchem vedeš ke svobodě a k Osvoboditeli. Děkujeme ti,
že je to on, kdo nám dává rozumět minulosti, naplnit přítomnost ve světle pravdy o budoucnosti, kterou nám svým vítězstvím zajistil Ježíš Kristus. Amen.
Vhodné písně: 178; 106; 163 nebo 307; 308
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PŘÍLOHA KE KAZATELSKÉMU CYKLU –
BIBLICKÉ TEXTY PRO POBOŽNOSTI
Vedle Liturgie podle patriarchy dr. Karla Farského, která je pravidelně sloužena
v našich sborech, patří od počátku k bohoslužebnému a duchovnímu životu naší
církve také Pobožnost podle Františka Kalouse. Je pochopena jako bohoslužba
slova a modlitby pro všední den. Zpravidla se koná v našich sborech a modlitebnách v čase adventu, postu a svatodušním období. Vede ji duchovní, ale i
kazatel, neboť není součástí svátost večeře Páně. Konání Pobožnosti vyžaduje
také základní úpravu liturgického prostoru – čistý stůl, svíce (adventní svícen
v čase adventu), živou květinu, symbol kříže. Významnou složkou pobožnosti
je její hudební stránka, respektive zpěv společenství. Společné písně ze Zpěvníku se mohou zpívat celé nebo více slok najednou. Pobožnost může být prokládána vstupy pěveckého a hudebního souboru.
Pro pobožnosti v rámci církevního roku 2008-2009 jsou vybrány žalmy k biblickému výkladu, zvěstování a meditaci. K adventnímu času jsou vybrány
žalmy s tématem očekávání a naděje, pro postní čas s kajícími motivy a žalmy
vztahující se k pašijovým událostem. Pro májové pobožnosti jsou zvoleny
žalmy oslavné.
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Texty pro adventní pobožnosti A. D. 2008:

Texty pro postní pobožnosti A. D. 2009

1. adventní pobožnost

1. postní pobožnost

Biblické čtení: Ž 50,1-23
„Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.“ (v. 3)

Biblické čtení: Ž 130,1-8
„Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine.“ (v. 1)

2. adventní pobožnost

2. postní pobožnost

Biblické čtení: Ž 5,2-9
„Přímou učiň přede mnou svou cestu.“ (v. 9)

Biblické čtení: Ž 15,1-5
„Hospodine, kdo bude hostem ve tvém stanu?“ (v. 1)

3. adventní pobožnost

3. postní pobožnost

Biblické čtení: Ž 42,1-6
„Na Boha čekej. Znovu mu budu vzdávat chválu.“ (v. 6).

Biblické čtení: Ž 32,1-11
„Svůj hřích jsem před tebou přiznal.“ (v. 5)

4. adventní pobožnost

4. postní pobožnost

Biblické čtení: Ž 25,1-22
„Naději svou skládám v tebe.“ (v. 21)

Biblické čtení: Ž 51,3-19
„Očisť mě od hříchu.“ (v. 9)
5. postní pobožnost
Biblické čtení: Ž 37,1-28
„Svou cestu svěř Hospodinu.“ (v. 5)
6. postní pobožnost
Biblické čtení: Ž 22,2-29
„Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.“ (v. 19)
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Texty pro májové pobožnosti A. D. 2009

OBSAH

1. májové pobožnost
Biblické čtení: Ž 8,2-10
„Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!“ (v. 2)
2. májová pobožnost
Biblické čtení: Ž 84,2-13
„Jak je příbytek tvůj milý, Hospodine.“ (v. 2)
3. májová pobožnost
Biblické čtení: Ž 103,1-22
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu.“ (v. 1)
4. májová pobožnost:

ÚVODNÍ SLOVO

5

TEXTY PRO JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ CÍRKEVNÍHO ROKU
Doba vánoční
Postní čas
Doba velikonoční
Doba svatodušní
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Biblické čtení: Ž 145,1-21
„Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi.“ (v. 1)
Hudební májová pobožnost
Biblické čtení: Ž 150,1-6
„Chvalte Boha v jeho svatyni.“ (v. 1)
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