Tři roviny povolání
Pozdrav:
Milí přátelé, dnes proběhne VSS 2019, VSS 2020 a volba nového staršovstva a já Vás vítám slovy apoštolskými:
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“
Introit: (Žalm 111, 10)
10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!
Píseň: Svítá 86 - Chvála
Modlitba:
Pane, ty jsi přítomen ve všech věcech. Modlíme se, abychom rozpoznali tvou přítomnost v běžných
denních setkáních, ve kterých nás sytíš a dáváš nám život. Odpusť nám, Pane, období, kdy našim způsobem
života překrucujeme tvé evangelium. Pane, jsou chvíle, kdy chceme pryč od davu, kdy se cítíme společností
druhých deprimovaní. Jsou také chvíle, kdy to jediné, co si přejeme, je, aby někdo věděl, že existujeme.
Toužíme pocítit klid, jaký kdysi cítili apoštoly. Amen
I. Čteni: (Mk 6,1-13)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná v
evangeliu podle Marka v 6kap., od 1-13 verš. Tam čteme:
1 Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním.
2 Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má?
Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!
3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“
A byl jim kamenem úrazu.
4 Tu jim Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.“
5 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je.
6 A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.
7 Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy.
8 Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku;
9 aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty.
10 A řekl jim: „Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete.
11 A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých nohou na
svědectví proti nim.“
12 I vyšli a volali k pokání;
13 vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: EZ 426 – Tvá Pane Kriste věc to jest

Kázání: (Mk 6, 4 a 7)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Marka ve 6 kap.,
od 4 a 7 verš. Tam čteme:
4 Tu jim Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.“
7 Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy.
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu.
S Ježíšem zde stojíme před pohoršení Boha, který vzal na sebe lidskou podobu – ve zkratce bychom
řekli – stal se tělem. Tělem, které se podrobuje zákonu lidské námahy a potřeby, práce a jídla, bdění a
spánku, života a smrti. Často si možná povzdechneme, kdybych jsme Ho mohli viděl, kdybych jsme se Ho
mohli dotknout, uvěřili bychom, naše víra by byla pevnější! To je, ale omyl!
Jeho nejbližší Ho odmítli právě proto, že Ho viděli a dotýkali se Ho, odmítli Ho, zradili Ho, zapřeli Ho, a
to byly u Něho, blízko něho. Máme stále možnost (nekonečné možnosti) vymýšlet si Boha podle svých
představ. Víra neznamená přijmout Boha, tak jak si Ho představujeme my, ale přijmout Boha, na jakého jsme
vůbec nepomysleli, a to je zrovna tento člověk – Ježíš.
Víra je jako ruka, se kterou se dotýkáme Krista a nevěra je postoj, s kterým Ho odmítáme. To
odmítnutí jeho příbuznými se pro nás stává podivuhodnou příčinou záchrany.
On si povolává dvanáct apoštolů, kteří byli ustanoveni jako společenství. Nyní jsou posíláni k bratrům
a sestrám po dvou.
Existují tři roviny povolání, které se překrývají s třemi pozvánkami, z nichž každá označuje přechod z
 beznaděje k následování
 z následování ke společenství s Ježíšem
 od společenství s Ním k poslání ke všem lidem. J
Ježíš se více stará o to, kým máme ve skutečnosti být, jako o to, co je potřeba mluvit. To, co jsme, křičí
silněji než to, co říkáme.
Jsou vysílání po dvou, což je vlastně výhonek společenství, začátek mise. A mají jít v chudobě, nic si
nebrat. To, co máme nás od druhého odděluje, a to, co dáváme, nás zase spojuje a činí solidárním.
Chudoba je svoboda od modly, která panuje nad světem. Chudoba je pravda: nejsme, to, co máme, ale
to, co dáváme – nevětším obohacením a Božím příkladem je rozdání sebe samého.
Píseň: EZ 582 – Toužíme v lásce žíti stále

Ohlášky:
- Bohoslužby příští neděli od 9:30 a odpoledne od 14h rozloučení se sestrou Jaroslavou Horákovou
- Domluvit setkáni nového staršovstva
- Čtvrtek 3.června od 18h nám představí architekt Sedláček projekt našeho kostela (přijďte debatovat)
- Sobotu 5.června 2021 od 14h – Seniorátní setkání Řehlovice
- Sobotu 12.června 2021 od 16h – Mládež griluje
- Neděli 13.června – slib staršovstva
- Neděle 20.června 2021 – křest Natanaele
- Sobota 26.června 2021 - Multižánrový festival Doma na zahradě
- Cyklo-dovolená Strmilov - 17.-24.července 2021
- Táborový pobyt pro děti od 6-15 let (fara Jáchymov) - 1.-7.srpna 2021 – přihlášky u mne osobně
- koncem tohoto roku vyjde nový evangelický zpěvník. Náš sbor bude objednávat několik kusu, kdo by však
chtěl zpěvník domů, může si ho u nás objednat za zvýhodněnou cenu. Cena za kus je 490,-. První výtisk je
dotovaný, a ještě není tak drahý, pak cena poroste o 30-40%. Objednat si můžete v této první etapě také
varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400,-. Zpěvník jako dar sboru.
Objednávat můžete do konce května!
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích
- Narozeniny tento týden slaví – sestra Radka Pospíšilová, sestra Dana Gaudynová, bratr Vít Vondráček,
bratr Jiří Pospíšil
- Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně
štěstí zdraví a Boží požehnání.
- Dnešní sbírka je určená na potřeby našeho sboru
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě
Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! (Izajáš 55,3)
Přímluvná modlitba:
Pane Bože prosíme:
- za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje a od strachu
- za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme
- prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu, vždyť Ty jsi Světlem světa, jen u Tebe a
v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu
- vlij do našich srdcí lásku a naději, daruj nám pokoj, v této nelehké době, posiluj nás v těžkých chvílích
našeho života a osvoboď nás od strachu
- posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy, buď útěchou všem, kteří trpí a všem nám dej
ducha zodpovědnosti a solidarity
- chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky. V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou modlitbu:
Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak
i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na
věky. Amen.
Píseň: EZD 673 – Dej odvahu včas slyšet
Posláni: (Fp 4, 4-5)
4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Požehnáni: (Nu 6, 24-26)
Kéž Bůh vyslyší i tu nejmenší ze tvých modliteb!
Kéž tě Bůh drží pevně ve své ruce!
Kéž Bůh nenechá nikdy ztvrdnout tvé srdce!
Píseň: EZ 489 – Tvé požehnání dobrý Otče

