Milé sestry a milí bratři,
přeji vám radostné velikonoční svátky. Letos nám není dopřáno sejít se k bohoslužbě, společně
zpívat, stát spolu v kruhu kolem stolu Páně a přijímat chleba a víno. Jsme však díky Bohu živi a radost
z nového života, započatého vzkříšeným Kristem, nám přeci ani stávající omezení nemohou vzít.
Hlavním obsahem tohoto dopisu je pořad malé bohoslužby, kterou si doma můžete obohatit
sváteční neděli. Můžete ji přečíst sami jako jednotlivci. Je-li vás doma více, můžete si čtení jednotlivých
částí (1) až (7) mezi sebe rozdělit. Žalm (2) je možno číst střídavě ve dvou skupinách podle odlišného
písma. Modlitbu Páně (6) se pochopitelně hodí říkat společně. Pro závěrečnou Händelovu píseň (8)
najdete řadu nahrávek na internetu, vedle češtiny i např. „Thine be the Glory“ v angličtině nebo „U zij
de glorie“ v holandštině.
K velikonočním bohoslužbám patří i celocírkevní sbírka na tzv. „Hlavní dar lásky“. Evangelické
sbory při ní vyjadřují svou sounáležitost a podporují jeden předem vybraný sbor, který provádí nějakou
velkou stavební činnost. Pro letošek byl určen sbor v Hranicích na Moravě, kde opravují historickou budovu kostela a jeho přístavbu. V loňském roce se na opravu kostela v Bošíně vybralo přes 979 000 Kč.
Situace Hranických je nezáviděníhodná: bohoslužby se nikde nekonají, ale oni peníze potřebují.
Staršovstvo sboru vás žádá, abyste podle svých možností přispěli na tuto sbírku převodem na
sborový účet 2900332253 / 2010, specifický symbol 911600, do zprávy pro příjemce napište prosím
jméno dárce. Pokud znáte své ID, uveďte je jako variabilní symbol. Na tento účel bude možné přispět i
v hotovosti, až se opět začnou konat shromáždění v kostele.
Těším se na shledanou s Vámi. Pán Bůh ať Vás opatruje.
Bílá sobota 2020

Jiří Tengler, farář

Velikonoční domácí bohoslužba
(1) Úvod
(2) Žalm 126

Jsou velikonoce. Haleluja, Kristus vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých!
Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal.
Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“
Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

(3) Čtení z evangelia podle Marka 16,1-8:
Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie,
matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po
sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do
hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a
uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim:
„Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle,
místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do
Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a
úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

(4) Rozjímání
Důsledky Kristova vzkříšení nejsou na první pohled jednoznačné. Ženy objevují prázdný hrob
a nechápou. Hlavní emocí je tam strach. Ježíš prošel v předchozích dnech obrovskými hrůzami, ani
pak těm hrůzám zdánlivě není konec. Ani my nechápeme, co všechno může lidský život postihnout.
S obavami hledíme do budoucnosti, o níž spolehlivě víme jenom, že se v ní zcela určitě dostaví smrt
– a to v podobě, jakou neznáme. U prázdného hrobu ženy vítá posel, který oznamuje Ježíšovo
zmrtvýchvstání. Obrací jejich pohled od smrti k životu. „Nespatřujte před sebou smrt, spatřujte
před sebou život! Ten ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen, není zde. Otevírá před vámi cestu do
budoucnosti. Jde před vámi do Galileje.“ Ani my nevíme, co nás čeká. Díky prázdnému hrobu však
víme, kdo nás čeká. Kristus nás předchází do obnoveného života. Velikonoční příslib, že Bůh nás ani
v těžkých chvílích neopustí, je tím nejlepším povzbuzením do současné nejasné životní situace.
Před námi jde Vzkříšený.
(5) Modlitba
Mocný Bože, stvořil život, podnes jsi jej chránil a nepřestaneš ho prosazovat proti všemu zmaru.
Proto jsi z mrtvých vzkřísil Ježíše Krista, aby šel před námi a otevřel nám nadějnou budoucnost
Prosíme, přemáhej strach. Rozmnož v nás radost, že nejsme sami ani na život, ani na smrt.
Prosíme, posiluj všechny, kdo v této době čelí smrti – ty, kdo onemocněli; ty, kdo se o nemocné
starají; ty, kdo se snaží nemoci předcházet rozumnými opatřeními; ty, kdo se snaží jen prostě žít.
Prosíme za ty, kdo ztratili někoho blízkého. Prosíme za ty, kdo ztratili sílu. I za ty, kdo ztratili naději.
Obnov nás mocí svého životodárného Ducha.
Prosíme, ať se opět můžeme volně pohybovat, ať se můžeme scházet jako tvůj lid kolem tvého
slova a kolem stolu s chlebem a vínem. Prosíme, slyš modlitbu svých dětí.
(6) Otče náš, který jsi v nebesích …
(7) Požehnání
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť jsou před ním v bázni všechny dálavy země! Amen.
(8) Píseň 346 Buď tobě sláva
1. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal!
Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!
Jasný jako plamen anděl sestoupil,
odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.

2. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl,
nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel.
Vzchop se, stádce malé, v boje pomezí
heslem tvým buď stále: Kristus vítězí!
Ref.

Ref.: Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal!
Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

3. On, Kníže míru, na věky je živ;
pevnou má teď víru ten, kdo bál se dřív.
Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním.
Život v něm i sláva, nic se nebojím.
Ref.

