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Vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:  

„Pijte z něho všichni …“ 
 



       Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se 
slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a 
podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, 
která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. 
Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho 
dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ Potom 
za-zpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.   Matouš 26,26-30 
 

Ježíšova životní pouť směřovala do Jeruzaléma, kde vyvrcholila během 
velikonočních svátků. Při slavnostní hostině Ježíš hovořil s učedníky o svém 
údělu a znázornil jej pomocí toho, co bylo na stole: chlebem a vínem vlitým 
do kalicha. V tu chvíli učedníci zřejmě ještě nechápali, co Kristus myslí, když 
hovoří o lámaném tělu a prolité krvi. Stačilo pár hodin a rázem poznali, o 
čem byla řeč. Spatřili svého Mistra potupeného a zabitého. Dobře si 
uvědomovali, že se tak stalo kvůli nim – kdyby k nim Ježíš nebyl tak 
rozhod-ně promlouval, kdyby nebyl pomáhal bližním pochybné pověsti, 

nestal by se nikomu solí v očí a nikdo by jej nechtěl odstranit.  

Chléb a víno jsou součástí Ježíšova příběhu. Dobře do něj zapadají ja-
ko obrazné shrnutí Kristova života a smrti. Proto učedníci na poslední večeři 
nezapomněli. Znovu se k ní vraceli, připomínali si ji a názorně opakovali. 
Večeře Páně spolu se čtením Bible vytvořila základ křesťanské bohoslužby. 

Tak tomu je podnes. 

Středověká západní církev výrazně zasáhla do večeře Páně. Věřícímu 
lidu se začal podávat pouze chléb, víno zůstalo vyhrazeno jenom kněžstvu. 
Na toto omezení časem zareagovali obyvatelé Prahy. Díky kritickým Hu-
sovým kázáním citlivě reagovali na nepřiměřené výsady kněží. Kristus přeci 
zahrnul do svého díla spásy všechny bez rozdílu a o kalichu jasně říká: 
„Pijte z něho všichni.“ Zákonitým výsledkem byla na podzim roku 1414 
bohoslužebná reforma – obnovení večeře Páně s chlebem a vínem pro 
všechny, tzv. pod obojí způsobou.  

„Pod obojí pro všechny“ se stalo heslem české reformace. Kalich jako 
výraz věrnosti Kristu a rovnosti všech věřících si do znaku dali husité i poz-
dější evangelické církve. Letošní 600. výročí vybízí k otázkám. Čím je pro 
nás Ježíšova večeře dnes? Co pro nás znamená kalich ve znaku církve? Kam 
se poděla odhodlaná víra, která v dobách protivenství lpěla na přijímání z 
kalicha jako na neodmyslitelné součásti života víry? A pak je zde otázka 
dlouhodobá a nejsložitější: Kdy se u společné večeře Páně setkají křesťané 
z různých církví? Při ekumenických shromážděních jsme sice schopni sjednotit 
se v modlitbách, ale dosud se nescházíme, abychom spolu slavili Kristovu 
památku s chlebem a vínem – pod obojí pro všechny.  



Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 17.8. Marie Staňková  

15.6. M. Jakubcová  603  211  986 24.8. Jiří Teplý  
22.6. Petr Klusoň  732 847 909 31.8. Petr Šimon 

29.6. Marie Staňková  739 149 886 7.9. Jiří Tengler  

6.7. Jiří Teplý 604 383 894 14.9. Jan Dus 

13.7. Petr Šimon 734 707 570 21.9. M. Jakubcová  

20.7. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 28.9. Petr Klusoň  

27.7. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 5.10. Marie Staňková  

3.8. M. Jakubcová   12.10. Jiří Teplý 

10.8. Petr Klusoň   19.10. Petr Šimon 
 

Zájemci o dopravu:  Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 

   Olga Votavová, 461 721 340, Družstevní 533  
Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 

Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 
 Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431, Domov důchodců, Eimova 1020  

 

 

 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,   

srdečně Vás zdravím a rád Vám předávám několik sdělení. Během 
jarních měsíců jsme provedli úpravy zahrady před kostelem, o čemž se mů-
žete sami přesvědčit. Ohlasy na uvolnění výhledu na kostel byly vesměs  
dobré.  

Při vzpomínkovém shromáždění u pomníku Mistra Jana Husa dne 6. 
července letos jako host promluví prof. Petr Pokorný z Evangelické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy. Zazpívá také náš pěvecký sbor.  

V půli prázdnin se v kostele uskuteční příměstský tábor. Jelikož naši 
američtí přátelé pro letošek zůstávají doma, bude mít tábor skromnější roz-
měry, doufáme však, že i tak bude pro děti přínosný. 

Na sobotu 13. září plánujeme sborový výlet do Telče (zámek), Vel-
ké Lhoty u Dačic (Evangelický toleranční areál) a do Slavonic (renesanční 
zástavba a historická modlitebna). Program bude uzpůsoben tak, aby byl 
pro všechny zvládnutelný. Jelikož potřebujeme obsadit celý autobus, 
přihlaste se, prosím, co nejdříve a pozvěte své příbuzné a známé. Bližší 
informace Vám podá Hana Bartošová (Telefon: 732 809 342) 

Těším se na shledanou s Vámi. Jiří Tengler, farář 



 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

15. června Trojiční neděle             (Tomáš Jirků)  Feltlovi / M.Feltlová 

22. června 1. neděle po Trojici      (Jarmil Feltl)  Švecovi/ H. Bartošová  

29. června  2. neděle po Trojici      (Pavel Bureš) Moravcovi/L.Nagyová 

6. července 
3. neděle po Trojici Dusovi 

památka M. Jana Husa                  Liboháj od 16 hodin 

13.července  4. neděle po Trojici  Hájkovi, V. Flídrová  

20.července   5. neděle po Trojici Teplí 

27.července   6. neděle po Trojici  M. Hubený   

28. 7.– 1.8. příměstský tábor „Vzácní lidé“       denně od 9 hodin 

3. srpna  7. neděle po Trojici Šimonovi 

10. srpna  8. neděle po Trojici       (Naděje Čejková) Mlejnkovi  

17. srpna  9. neděle po Trojici       (Filip Keller) Červení 

24. srpna  10. neděle po Trojici      Tenglerovi  

31. srpna 
rodinná bohoslužba požehnání školákům 
večeře Páně, výlet nedělní školy 

Andrlovi 

7. září 12. neděle po Trojici  Bartošovi / M.Feltlová 

13.  září sborový výlet do Telče, Slavonic a Velké Lhoty  

14. září  13. neděle po Trojici  Kleinovi / 

21. září sborový den sborů v Borové a v Poličce Feltlovi / 

26.-28. září  návštěva partnerských sborů v Německu  

28. září  15. neděle po Trojici Švecovi / 

5. října  Neděle díkčinění za úrodu, večeře Páně Moravcovi / 

12. října  
rodinná bohoslužba Dusovi  

oslava 600. výročí obnovení večeře Páně pod obojí v Praze  
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