
Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin 

vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“  Mt 15,21-22 

Milé sestry a milí bratři, jsou slova, která se člověk obvykle naučí jako první. Slova nejzáklad-
nější pro život: máma, táta, dům, postel, stůl, jídlo, spát, smát se, plakat… Slova, která pomáhají 
utvářet a utřídit náš svět – ten okolní i ten vnitřní. Bez nich se neobejdeme, pokud chceme správně 
mluvit o sobě a o druhých. 

Podobně existují i základní slova pro modlitbu. Hlavní sdělení, bez kterých se před Pánem 
Bohem neobejdeme, pokud k němu chceme mluvit opravdově. Pochopitelně nezáleží na přesném 
zvuku či na znění v tom kterém jazyku. Bůh hledí k vyznění našich srdcí, nikoliv k akustickým proje-
vům. Podle mne do slovníku víry, do slovníku důvěry vůči Dárci života patří dva základní modlitební 
výrazy. Každý z nich je tak silný, že se v dějinách církve drží v původním jazykové podobě.  

Prvním výrazem jsou slova oslavy. Hebrejské „HALELUJA!“ nebo latinské „GLORIA!“ vyja-
dřují radostnou vděčnost za Boží péči, která nás drží při životě. „SLÁVA!“ V současnosti tato slova 
právem poněkud utichla, neboť život je v ohrožení a vede se zápas o jeho uchování. 

Druhým výrazem jsou řecká slova „KYRIE ELEISON!“ neboli „PANE, SMILUJ SE!“ To je volání 
z víry. Volání o pomoc s vědomím, že nemáme na nic nárok, že potřebujeme dostat pomoc zadar-
mo, z milosti. Jinak se k ní nedostaneme. Tak se modlila i žena v evangeliu, poněvadž neměla jinou 
možnost nežli spolehnout se na slitování. „Pane, smiluj se!“ To jsou slova, která dnes potřebujeme 
ze všeho nejvíce, protože naše síly samotné na stávající problémy nestačí.  

Na internet YouTube pod hlavičkou „Sbor Polička“ jsem k tomuto tématu umístil nahrávku 

písně „Brazilské kyrie“. Snad vás písnička na dálku spojí s naším kostelem. https://youtu.be/e506WRPidyA 

 V neděli 29. 3. se mělo konat výroční sborové shromáždění. Uspořádáme je dle možností 
v náhradním termínu. Staršovstvo vyhodnotilo anketu o večeři Páně a navrhuje sborovému shro-
máždění toto usnesení: „Večeře Páně se ve sboru vysluhuje se dvěma kalichy. V jednom je víno, ve 
druhém je pro děti hroznový mošt. O přístupu k večeři Páně u dětí v předkonfirmačním věku 
rozhodují rodiče.“ Prosím, promyslete tento návrh. Výsledek ankety je přiložen. 

 Bůh ať vás chrání a vaše víra ať je silnější než strach.  
Bůh ať vám žehná a ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. Amen. 

 
sobota 28.3.2020         Jiří Tengler, farář 

 
 

Modlitba na neděli 29. března 2020 

 

Pane, smiluj se. Jsi dárcem života. Pohleď, jak je dnes život ohrožen. Přijď na jeho obranu.  

Ujmi se nemocných. Doprovázej umírající. Potěš zarmoucené. 

Posilni všechny, kdo pracují v nemocnicích, v laboratořích, v zásobování.   

Dopřej vydatný odpočinek všem, kdo jsou znaveni vyčerpávající službou. 

Přimlouváme se za ty, kdo musí dělat nebývale závažná rozhodnutí ohledně veřejného života.   

Přimlouváme se za ty, kdo se bojí o své podnikání nebo o své pracovní místo. 

Prosíme, nenechej nás bez naděje. Věříme, že ty život ochráníš.  

Pane, smiluj se nad námi. Kyrie eleison. Amen.  

https://youtu.be/e506WRPidyA


Tucet otázek o večeři Páně v našem sboru 

VYHODNOCENÍ 

 

    Počet zatržených odpovědí udává (číslo v závorce). 

Sešlo se celkem 36 dotazníků, jelikož nebylo nutné 

odpovídat na všechny otázky a někde bylo možno uvést 

více odpovědí, celkový součet odpovědí se liší.  

 

1. Večeře Páně je u nás 17-18 do roka. (Svátky, adventní 

a postní období, dál jednou do měsíce).  Podle mne by 

večeře Páně 

a) měla být častěji  (9) 

b) současná četnost stačí (23) 

c) měl by být méně často (4) 

 

2. Líbí se mi, když slova, která předcházejí večeři Páně, 

jsou 

a) stručná a prostá   (13) 

b) košatá a slavnostní   (2) 

c) vytvářejí dialog mezi kazatelem a shromážděním (12) 

d) jsou v některých částech zpívaná  (3) 

e) od všeho trochu   (9) 

     jiné odpovědi   (2) 

 

3. Uvítal / uvítala bych, kdybychom místo obyčejného 

chleba měli speciální chléb 

a) ne      (27) 

b) ano – např. orientální chléb v plackách (4) 

c) ano – např. nekvašené hostie   (1) 

    jiné odpovědi     (3) 

 

4. K večeři Páně se nejvíce hodí víno 

a) červené  (17) 

b) bílé   (0) 

c) růžové  (0) 

d) dobré  (15) 

e) Na barvě nezáleží (16) 

 

5. Smí se při večeři Páně podávat hroznový mošt či víno 

bez alkoholu? 

a) ne      (3) 

b) ano, ale jen z určitých zdravotních důvodů (10) 

c) ano      (20) 

6. Děti v našem sboru dostávají chléb. Přeji si, aby 

dostávali i kalich 

a) ano    (13) 

b) ne, chleba stačí  (14) 

c) ne a i s chlebem by měli počkat až do konfirmace (5) 

d) nevím, jiná odpověď  (2) 

 

7. Od jakého věku smějí děti přijímat chléb  

a) když rozeznají obyčejné stolování od chrámového(16) 

b) když jim rodiče dají kousek ze svého chleba         (5) 

c) když složí konfirmační zkoušku          (7)  

d) kdykoliv po křtu.              (16) 

 

8. Evangelické děti obvykle dostávají večeři Páně až po 

konfirmaci, poněvadž 

a) je to tak napsáno v Bibli    (0) 

b) je to rozhodnutí celocírkevního synodu (4) 

c) je to dáno zvykem, který kdysi vznikl, a dosud ho 

sborová staršovstva nezměnila   (29) 

 

9. Pokud děti přijímají z kalicha, mají 

a) pít obyčejné víno jako ostatní        (21) 

b) pít pro ně speciálně připravený nealkohol. mošt (12) 

c) pít nealkoholický mošt jako ostatní        (6) 

 

10. Co si myslím o možnosti mít při večeři Páně dva 

kalichy – jeden s vínem, druhý s moštem 

a) takovou možnost vítám   (14) 

b) lepší by byl jeden kalich, ale nějak to zvládnu (13) 

c) taková možnost mi vadí   (3) 

d) nemám názor    (1) 

 

11. Pití ze společného kalicha  

a) považuji z nehygienické   (4) 

b) se mi líbí jako výraz sounáležitosti  (23) 

c) mi připadá samozřejmé, o ničem jiném jsem 

nepřemýšlel     (13) 

 

12. Přeji si, abychom při večeři Páně měli také možnost 

pít z vlastního kalíšku 

a) ano  (6) 

b) ne   (23) 

c) nevím (5) 


