Průvodce na cestách
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách slovy apoštolskými: Milost našeho Pána Ježíše
Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit:
10 Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.
11 Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“
(Iz 40, 10-11)
Píseň: 118/ 1-4
Modlitba:
Hospodine, náš Bože a Otče, děkujeme Ti, že se o nás staráš jako pastýř o své stádo. Děkujeme Ti, že se
můžeme spolehnout na Tebe, na Tvou milost a lásky-plnou péči. Zvláště pak Tě chválíme za to, že si nám dal
svého Syna. Děkujeme, že jsme Ti tak drazí, že nás nikdy nenecháváš napospas, ale staráš se o nás v časech i
nečasech, smutku i radosti, bolestech i zdraví. Prosíme, veď nás i všechen svůj lid také dnes po Tvých
stezkách, po stopách svého Syna, a dej, ať se tomu vedení nevzpíráme. Dej nám svého Ducha, abychom viděli
všecky Tvé dary a všecko Tvé dílo pro nás v plné kráse a byli Ti z hloubky svých srdcí vděčni. Ať je naším
díkůvzdáním nejen tato chvíle, ale vše, cokoli mluvíme nebo děláme. Amen.
I. Čteni:
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná
v evangeliu podle Lukáše, v 15 kapitole, od 1-1 verš.
1 Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
2 Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“
3 Pověděl jim toto podobenství:
4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za
tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?
5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která
se mi ztratila.‘
7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti
devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. (Lk 15, 1-7)
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: 23
Slůvko dětem:
Víte, proč máme na stole Páně (dnes) svíčku? Protože je to pěkné? Ano, ale hlavně nám připomíná každou
neděli, že Ježíš je světlo světa, které žádné temnoty nepřemohou. Děti si dnes začnou vyprávět příběhy z
Janova evangelia. A to právě tak začíná. Temnota nepohltí světlo. Světlo je vždycky silnější než tma.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Kázání:
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v Žalmu 23. Tam čteme:
1 Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do
nejdelších časů. (Ž 23)

Milí bratři, milé sestry Žalm 23 bývá označován jako píseň důvěry nebo také jako Žalm orientace.
Nevyjadřuje dezorientaci – zmatení hodnot, chaos myšlenek, ztrátu naděje, ale ujišťuje o pokoji, spoléhání o
naději.
V tomto Žalmu můžeme najít více obrazů o Hospodinu. Bůh je zde především a jednoznačné popsán
jako dobrý Pastýř. Nebo jako Vůdce (Ochránce) a samozřejmě jako Hostitel. Už uvedení základní
myšlenky: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ (v. 1b) se děje přirovnáním, abychom si toho Boha
uměli představit. Ne jako fyzického pastýře, ale jeho charizma, to co je schopný udělat pro svoje ovce. A
právě to, že žalmista (David) jmenuje Hospodina - pastýřem člověka, je rozhodující představou celého obrazu
(podobenství). Žalm 23 rozvíjí a vysvětluje tuto základní představu i v dalších přirovnáních.
Pastýř - je ten který vede své stádo k osvěžujícím pramenům, na čerstvou pastvu, na místa, kde se dá
bezpečně odpočívat.
Vůdce (ochránce) – je zase ten, který ochraňuje na nebezpečných cestách, v temných údolích, kde číhají
nebezpečí.
Hostitel – je ten, který připravuje pokrm a hostinu, a jeho stůl je bohatý.
Tak těmto třem popisem Hospodina se budeme dnes věnovat podrobněji. Začnu hned prvním.
1) Hospodin jako Pastýř (v.1-3a) „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“
Tady můžeme vidět základní akord celého zpěvu. První obraz totiž vysvětluje, jak pastýř přivádí své
stádo k travnatým nivám a na klidná místa u vod. Oslovovat bohy nebo krále čestným titulem pastýř bylo i u
sousedů Izraele dost běžné, i když skutečnými pastevci hluboce pohrdali. Každého přece musela upoutat
vedoucí úloha pastýře, i to, jak jej stádo následuje a vůbec o tom nepřemýšlí. Sílu tohoto obrazu lze docenit
pouze z konkrétní představy kraje, o který tu jde. Sinajský poloostrov, Zajordánsko a Palestina jsou zeměmi
pouští, skal, holé stepi. V takových krajích je čerstvá zeleň a studený pramen vzácnější než cokoliv jiného.
Tehdy se pastýř dává na cestu se svým stádem, aby někde v blízkosti potoků našel čerstvé zelené pastviny.
Jak to možné, že lidé mají neustále strach. Strach, že o něco přijdeme. Je to snad tak, že by nám
neustále něco chybělo! Stále máme všeho nedostatek. Nemáme na práci nic užitečnější, než neustále – bekání
(bé-bé)? Tráva se nám nezdá dost šťavnatá a zelená. Slunce až příliš pálí a hřeje na náš hrubý kožich. Vítr
nám nepříjemně a surově hvízdá kolem našich uší. A ten déšť, je až příliš mokrý a nepříjemný. Když to
všechno máme, častokrát si to nevážíme, ale když to není, říkáme si: Kde jsou ti slibované travnaté nivy? Kde
jsou ty osvěžující vody? Kde je ten Pastýř, který se o nás měl postarat a sliboval nám to?
Člověk asi nikdy nebude spokojený, i kdyby byl neustále na zelených pastvinách. Přitom se náš
Pastýř stará nejen o naše tělesné dobro, ale také o duševní. My jsme ti, kteří neustále nadávají. On je zase
ten, kterému zaleží na všech. Vydrží to s námi, i když je s námi k nevydržení. Takový je ten Pastýř - dobrý a
pečlivý.
2) Hospodin jako Vůdce - Ochránce (v. 3b-4) „naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují.“
Boží stezky nevedou jen po kvetoucích zahradách, mohou vést i „temným údolím.“ Hospodin nás však
vede spravedlivými stezkami, ale tak, abychom nezabloudili. ON k tomu všemu potřebuje i někdy hůl a
berlu, protože nám se nechce. Nechce se nám kráčet po nebezpečných místech. Berle a hůl jsou totiž na
ochranu, kterou Hospodin odvrací každé nebezpečí a zahání nepřátel. Hospodin se zde prokazuje jako
důvěryhodný Vůdce a Ochránce svého stáda. Tma v nás vyvolává strach a nic v ní není vidět, proto naší
jedinou nadějí je následovat Hospodina. Jeho přítomnost se může stát i naší útěchou a jeho hlas je vlastně
v nebezpečných časech všechno, co potřebujeme. On se stává světlem v tmách.
Obavy a strach mohou sice narůstat, ale neměli by nás zastavit, či dokonce ochromit. Boží blízkost
totiž odstraňuje každou obavu z nebezpečí. Stačí se jen spolehnout, že On bude s námi a věřit, že kráčí před
námi. Jako když vidíme stopy v písku. Nikoho nevidíme, ale víme, že někdo šel před námi. Taková víra dává
silu člověku i v těch nejnebezpečnějších a nejtmavších údolích, které ho potkávají v jeho životě. Mít takového
Ochrance, který nejen vede, ale střeží každý náš krok, takovým je samotný Bůh.
3) Hospodin jako Hostitel (v. 5) „Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi
po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se
budu vracet do nejdelších časů.“
Hospodin nám prokazuje všelijaké pocty. Dává nám čestné místo u prostřeného stolu a na hlavu nám
pomazává voňavým olejem. Člověk v tom smí vidět důkaz Boží dobroty a milosrdenství, o kterých by neměl

pochybovat. A když nebude pochybovat, tak ta hojnost bude jeho odměnou. Společenstvím u stolu se
obnovují a utužují svazky mezi hostem a Hostitelem.
Proto nás Hospodin zve za jeden stůl (k jednomu stolu bez jakéhokoliv rozdílu), aby nám tím dokázal,
že chce pro nás jen to nejlepší. Ano, to je Boží dobrota, jakou nás Hospodin obdarovává. Prokazuje nám
veškerou laskavost a péči, kterou jen Hostitel může dát. Hojnosti má dostatek, nadmíru toho, čeho jsme
schopní přijat. Takový Hostitel si zaslouží veškerou naši pozornost a především dík.
Závěr: Pro věřícího člověka je Žalm 23 pozoruhodnou písní, protože Hospodinova starost o nás,
ochrana a pohostinnost nemá hranic. On je ten dobrý Pastýř - pramen veškeré útěchy. Křesťan může
vyznávat, že v Bohu vidí svého Pastýře, Ochránce i Hostitele. Kdo je v přátelství s Bohem, koho On vede
a hosty svými dary a milosti, ten má nejlepšího průvodce na své cestě. Amen
Píseň: 682

Večeře Páně:

Vyznání vin:
Před tebe předstupujeme Pane se vším, co otravuje a zamořuje naše žití. Se svou životní hořkostí. S tím, jak
málo věříme, že tvé milosrdenství a vysvobození v našem světě něco zmůže. Odpusť, že se přizpůsobujeme
tomuto světu a zatemňujeme obzory, které ty svým příběhem spásy otevíráš. A pak i naše životy i místo, kde
žijeme, otravuje nedůvěra, přestrašenost, vypočítavost, nenávist. Nyní před tebou, svatý Bože vyznáváme
své viny.
1. Vyznáváme, že jsi věrný a spravedlivý Bůh. Že jsi Bůh-Otec, který poslal svého Syna Ježíše Krista, aby
obnovil porušenou smlouvu. Že z mocí milosti a záchrany jsi přemohl lidskou pýchu a nenávist – když jsi
mu dal povstat z mrtvých.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VYZNÁVAM.
2. Věříme, že Bůh posílá svého Ducha, aby naše žití otvíral k záchraně? Že tou jedinou záchranou je Ježíš
Kristus – Syn Boží, který za naše hříchy položil svůj život na kříži. Věříme, že Jeho smrt je naším ziskem?
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍM.
3. A jako ti, kdo se s důvěrou otevřeli uzdravující moci Ducha, nechme působit v nás léčivé dílo Boží, které
přináší odpuštění v Kristu. Naše odpuštěni toužíme přinášet i do naších vztahů mezi sebou a k lidem
kolem sebe.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží.
Slovo milosti:
Přijměte do svých srdcí slovo milosti:
A. Text:
14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v
němž voláme: Abba, Otče! (Ř 8, 14-15)
B. Pozdrav pokoje: „Na znamení pokoje a odpuštění – podejme si mezi sebou navzájem ruce se slovy –
POKOJ TOBĚ“.
C. Apoštolské vyznaní víry: Věřím v Boha Otce…
Slova ustanovení:
Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně:
„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete
píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on
nepřijde.“ (1 K 11, 23-26)
Epikléze (modlitba)
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždy a všude
vzdávali díky. Neboť ty nedovolíš, aby náš život určovala hořkost ani beznaděj. O letnicích jsi dovršil dílo
vykoupení a zmocnil jsi učedníky k otevřenosti a službě v tomto světě. Sesíláš Ducha nového žití, obnovy a
naděje. Amen

Pozvání:
A Duch i nevěsta praví: PŘIJĎ! A kdokoli to slyší, ať řekne PŘIJĎ! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo
nabere vody života. (Zj 22, 17)
Kdo chcete, přijměte jeho pozvání, ať přicházíte odkudkoli. Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní
příslušnosti zváni všichni, kdo věří v jeho vykupitelské dílo. Hle vše je přichystáno!
Přijímání:
- Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává.
- Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.
Písně během vysluhováni – 419
Propouštění:
A) Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. (1P 4, 14)
B) 1 Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání
2 a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; (1P
2, 1-2)
Děkovná modlitba:
Pane náš – děkujeme, že jsi nás opět ujistil svou blízkostí. Chválíme tě, že tu nejsme sami, vydáni na pospas
všemu, co jinak tíží a zotročuje lidský život. Děkujeme, že nás povoláváš k naději a následování. Ty sám nás
provázej, ať i skrze náš život prozařuje do tohoto světa sláva tvého království. Amen.
Píseň: 473 A
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Prosíme tě za bdělost a citlivost. Za to, abychom plně a vědomě prožívali své životy.
Prosíme tě za schopnost solidarity, soucitu a empatie. Ať můžeme být nablízku potřebným. Ať k nim
nepřistupujeme jako vševědoucí, ale ať umíme žít jako bližní, jako rovní mezi rovnými.
Prosíme tě pane za lidi, za muže a ženy, kteří chtějí věrně svědčit o vlastní náboženské tradici a šířit ve světě
lásku a milosrdenství. Prosíme tě za jejich životy, neboť zejména oni bývají terčem násilí.
Prosíme tě za úspěch všech diplomatických jednání, která mají za cíl nastolení míru tam, kde se i dnes stále
válčí.
Prosíme tě za lidi bez domova a také za lidi, kteří putují světem, aby našli malé místečko, kterému by mohli
říkat domov.
Prosíme tě za chudé a hladové. A také tě prosíme za moudrost politických vládců v našem světě, ať proti
chudobě a hladu efektivně jednají.
Prosíme tě za všechny potřebné.
Modleme se pak společně:
+Otče náš….
Posláni:
35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo
meč?
36 Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“
37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. (Ř 8, 35-37)
Požehnáni:
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Protože Ježíš Kristus vám zanechává, svůj pokoj; ne jako dává svět, ale On
sám. Amen
Píseň: 636

