U jednoho stolu
Pozdrav:
(mluvit pomalu) Milé sestry, milí bratři, milé děti všechny Vás vítám na těchto netradičních rodinných
bohoslužbách, a to slovy apoštolskými:
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“
Introit: (Iz 55, 8–9)
8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Modlitba:
V bázni Boží pospolu
usedáme ke stolu.
Jak Pán Ježíš s učedníky
vzdáváme ti, Bože díky.
Za ty dary požehnané
přijmi srdce odevzdané.
Milý Pane Bože náš,
vyslyš naší prosby hlas.
Dávej nám vždy, čeho třeba,
oděv, příbytek i chleba.
Dej, abychom hodni byli,
a tak se ti zalíbili.

Milý Pane Bože náš,
laskavě nám dopřáváš,
čeho k žití třeba jest.
Za to tobě dík a čest.
Žehnej, Pane těchto darů
tobě ke cti, nám ke zdaru.
Dej nám, Pane, čeho je nám nejvíc třeba:
víru, lásku, naději a k tomu chleba.
Pane, neprosíme o hojnost.
Když k nám přijdeš jako host, budeme mít všeho
dost. Amen

I. Čteni: (Lk 22, 7-19)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná
v evangeliu podle Lk 22, 7-19:
7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek.
8 Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“
9 Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“
10 Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož
vejde, a řekněte hospodáři:
11 ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘
12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“
13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.
14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.
15 Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět.
16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“
17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou.
18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na
mou památku.“
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: S 90 – Haleluja zpívej

Kázání: (Lk 22, 17-19)
17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou.
18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na
mou památku.“
Milí děti, ……
Dnes se pokusíme zjistit, co nám z té biblické večeře Páně vlastně zbylo.
1. stolování s Ježíšem.
Při četbě Nového zákona – Ježíše velice často potkáme na různých hostinách. Tak často, až mu to
oponenti posměšně vyčítají. A nejenom, že se účastní hostin, on o nich také velice často mluví a celá řada
podobenství a obrazných výroků přirovnává Boží království k nějaké hostině:
 Podobenství o muži, který pořádal hostinu
 podobenství o králi, který žení syna
 podobenství o svatebním šatu
 o družičkách, výrok o hostech na svatbě, kteří se nepostí, dokud je ženich s nimi…
Co je podobného mezi Božím královstvím a hostinami? Dostatek jídla a pití? To nejspíš také. Ale ten
nejvýraznější prvek je to, že jsou lidé spolu. Společné jídlo bourá hradby mezi lidmi a vytváří
společenství; vytváří jakési pouto. Ježíš takto shromažďuje velmi různorodou společnost, a nabízí jim
podíl na svém projektu Božího království.
To, že se tihle všichni dokáží sejít u společného stolu (a tam se nikoli dohadovat, nýbrž jíst), už je kousek
Božího království. Jakási ochutnávka.
Zvláštním, a zvláště intenzivním případem těchto stolování je samozřejmě Poslední večeře. Zbývající
body se tedy budou všechny týkat této poslední večeře:
Píseň: S 304 – Spoj nás v jedno, Pane
2. hod beránka.
Poslední večeře je zvláštní především tím, že při ní učedníci slaví hod beránka. Jsou však lidé –
badatelé, kteří si kladou otázku, jestli učedníci tu noc opravdu slavili hod beránka se vším všudy. Ale
evangelia, která jsou naším hlavní zdrojem – to tak jednoznačně předpokládají. Učedníci se ptají Ježíše, kde
mají připravit hod beránka, Ježíš pošle dva z nich, aby řekli jistému člověku: u tebe budeme dnes večer jíst
beránka, a večer tam přijdou jíst. Je pravda, že evangelisté potom nesledují výslovně, krok za krokem
standardní průběh se všemi chody a kalichy. Ale předpokládají ho. Zrádce je označen jako ten, kdo
omočil ruku ve stejné míse – předpokládá se mísa s hořkými bylinami. Podobně na závěr, při cestě do
Getsemane zazpívají chvalozpěv – jak se sluší.
A teď: hod beránka byl také takové zvláštní, specifické stolování. Židé v tu noc, kdy měli vyjít z
egyptského otroctví, spolu ještě ve chvatu pojedli. Tzn.: semkli se kolem společného jídla ti, kteří se
vzápětí společně vydají na cestu. Společně tady naposledy v Egyptě jedí ti, kteří se vydávají do velikého
rizika a kdesi před nimi je čeká veliká budoucnost.
Píseň: S 304 – Spoj nás v jedno, Pane
3. v tu noc, kdy byl zrazen.
Poslední večeře je ovšem také, a především spjata se zradou. Ježíš a jeho učedníci jsou tady jako parta
spiklenců, kteří si dělí jeden chléb a podávají jeden kalich, a znamená to – i beze slov – velice intenzivně, že
v tom jedou spolu. V tom, všem, co se stane, jedou spolu. V tom všem, co se stane, jsou namočeni
společně. I přesto, že se učedníci ještě téže noci rozutečou, jako když do nich střelí.
Říká, že tento význam by to, co dělají, mělo i beze slov. Ale Ježíš k tomu několik málo slov řekne, a ta
jenom podtrhují totéž: ten chleba, o který se dělíme, je moje tělo. Máte podíl, účast na tom, do čeho jdu,
i na tom, jak to dopadne. A tento kalich je smlouva zpečetěná krví. Máte podíl na tom, za co umírám.
4. dopijeme to příště.
K tomu, že poslední večeře je současně hodem beránka, patří ještě jedna opomíjená skutečnost. Totiž to,
že Ježíš tuto hostinu nedokončil. Nebo aspoň tenkrát ne. Ze čtyř tradičních kalichů, které provázejí hod
beránka, Ježíš ten předposlední přeznačí jako krev nové smlouvy – a poslední nechá na příště:
Nebudu pít z plodů vinné révy až do onoho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království mého Otce.
Jinými slovy: teď už pojďte, dopijeme to v Božím království. Ta hostina zůstává nedokončená, a její konec je
v Božím království!

Píseň: S 304 – Spoj nás v jedno, Pane
Večeře Páně dnes:
Ježíš svým stolováním sjednocoval. Programově spojoval různé a rozmanité lidi. Dnes večeře Páně
rozděluje: různé a rozmanité denominace – církve.
Jestliže se s někým dělím o chléb, znamená to, že jedeme v tom spolu. Jsme namočeni do stejné věci,
společně neseme rizika. V okamžiku, kdy přistupujeme k večeři Páně, vnutí se otázka: opravdu jsem
namočen do téže věci právě s těmi druhými (i s těmi druhými)?
Různorodé a rozmanité učedníky měl Ježíš vždycky. A přesto je dokázal přimět ke společnému jídlu. Tak i
dnes: sejít se ke společnému stolování neznamená zamlčet rozdíly, ale znamená, že ten, který nás spojuje,
je pro nás důležitější než ty rozdíly. Lámání chleba a podávání kalicha je víc než náš výklad. Každá
večeře Páně by měla být také odkazem na to, že zítra už si třeba připijeme v království Božím.
Právě ta nedokončenost Poslední večeře nám umožňuje se k ní připojit a slavit ji společně se všemi
generacemi křesťanů před námi – ale také i po nás.
Víte, co se stane, když děláme něco opravdu zlého? To zlo (hřích je jako kámen). Co se stane, když položíme
kámen na hladinu vody??? S našimi hříchy je to jako s kameny na hladině jezera. Táhnou nás pod vodu.
Toneme.
„Když vezmu do ruky takovýhle malý kamínek a položím ho na hladinu jezera, potopí se, nebo zůstane na
hladině?“ POTOPÍ SE
„A když vezmu víc velkých kamenů, naložím je na loď, potopí se, nebo zůstanou na hladině? ZUSTANOU
NA HLADINĚ
Je snad víc kamenů lehčích než jeden jediný? Nikoli! I člověk, který sice hodně hřešil, ale opírá se o Boha,
nachází u něho milost a záchranu. Ježíš Kristus je ta loď, na níž smíme naložit své viny. On za nás umíral.
Amen

Večeře Páně:
Vyznání vin:
Pokořme se před Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění.
1) Před Tebou, Bože, vyznáváme svoje viny a hříchy. Jenom tvá oběť na kříži a Boží milost nás dokáže
očistit. Každý se může připojit k tomuto vyznání slovy: Vyznávám.
2) Před Tebe, Bože předstupujeme s vírou ve tvého Syna Ježíše Krista, který za nás trpěl, zemřel a pro nás
také byl vzkříšen. Každý se může připojit k tomuto vyznání slovy: Věřím.
3) Bůh v Kristu odpouští i nám, a tak i my toužíme odkládat všechen hněv i výčitky a odpouštět těm, kdo
nám ublížili. Každý se může připojit k tomuto vyznání slovy: Odpouštím.
Každý, kdo se nyní připojil slovy: Vyznávám, věřím a odpouštím tomu Bůh nabízí milost a odpuštění, skrze
oběť svého Syna Ježíše Krista.
Slovo milosti: (1. Petrův 1, 19-20)
Přijměte do svých srdcí slovo milosti:
A. Text:
19 On jako beránek bez vady a bez poskvrny
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.
B. Pozdrav pokoje: na znamení pokoje a odpuštění se navzájem mezi sebou pozdravte: „Pokoj tobě.“
Slova ustanovení: (1Kor 11, 23-26)
23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli
budete píti, na mou památku.“
26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Epikléze (modlitba):
Pane, dal jsi nám radost, ve svém díle a z práce tvých rukou se toužíme radovat.
Pane, dal jsi nám naději, která nám ukazuje cestu do bezpečného přístavu.
Pane, dal jsi nám víru, která nás pozvedá v těžkých dobách.
Pane, dal jsi nám lásku, která přemáhá smrt. Za to vše děkujeme. Amen

Pozvání:
Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní příslušnosti zváni všichni, kdo věří v jeho vykupitelské dílo a
chtějí je spolu s ostatními slavit a přijímat.
Píseň během vysluhováni – S 456 – Před tebou, S 422 – Jak dobré a utěšené
- 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.
Propouštění: (1. Petrův 2, 25)
25 Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých
duší. „Jděte v pokoji“
Děkovná modlitba:
Vzýváme tě, Pane. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Dobrořečíme ti
za všecky tvé služebníky a služebnice, kteří o tobě vydávali svědectví. Dej, abychom následovali jejich
dobrého příkladu a jednou spolu s nimi byli účastní tvého království. Amen
Píseň: S 79 - Hříchy
Ohlášky:
- Bohoslužby příští neděli od 9:30 (bratr Petr Čapek) a další neděli bratr Zbyšek Jonczy
- Staršovstvo 8. září 2021 (středa) 18:00
- 11. září 2021 (sobota) – Bleší trh v gymnáziu Teplice od 10-18h
- Můžete postupně platit za nové zpěvníky
- v čase od 12.9. do 24.9.2021 budu na dovolené. V mé nepřítomnosti mne zastupuje bratr Tomáš Jun (farář
v Ústi n/L)
- právě vyšla Hesla Jednoty bratrské na rok 2022 ve verzi klasické i s diářem. Hesla za 65 Kč a Hesla s
diářem (v kroužkové vazbě) za 90 Kč. Objednávky, prosím, zadávejte emailem:
martin.banoci@gmail.com nebo v kostele
- na nástěnce visí tabulka, kde se můžete zapsat na službu v kuchyňce (od září)
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování sboru a různých akcích a taktéž
děkujeme za finanční dary – DĚKUJEME
- NAROZENINY dnes bratr Vladimír Rejchrt (60 let); v týdnu (od 5.9.-11.9) sestra Jana Matuchová, bratr
Jan Kováčík, sestra Eliška Zahradníková.
- Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně
štěstí zdraví a Boží požehnání.
Dnes zveme Vás na posezení při kávě, čaji a palačinkách venku na zahradu + skákací hrad
Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (Skutky 5,29)
Budeme pokračovat přímluvnými modlitbami
Přímluvná modlitba:
Pane Bože, děkujeme ti, že dnes jsme tu spolu jako jedna rodina.
 Prosíme tě, abys nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať v tomto společenství vždy převládá
láska, radost, víra a pokoj.
 Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné věrnosti a porozuměni. Dospělým pomoz
dobře plnit poslání, které jsi jim určil, starým a nemocným dej sílu, trpělivost a vděčnost svých blízkých.
 Všem našim příbuzným a přátelům dej zažít svou blízkost a požehnej jim.
 Pane, děkujeme ti za to, že nám dáváš žit v naší krásné zemi. Skládáme ti prosbu za náš národ, abys ho
stále zachoval ve své ochraně, aby s tvou pomoci překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám
bezpečí.
 Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k odpuštění a smířeni a za
pokojné časy.
 Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost dej Ducha své moudrosti a spravedlnosti.
 Prosíme také za úrodu tohoto roku, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme k životu.







Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes prožívají těžké chvíle války a nepokojů, aby zase
našly cestu ke svornosti a míru.
Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem dopřej, aby se setkali s pochopením a účinnou
pomocí ostatních. Těm, kdo dnes nemají svůj domov a stali se vyhnanci nebo uprchlíky pomoz, aby i se i
oni setkali a porozuměním a bratrskou láskou.
Pane, děkujeme ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto světě opustili a za naději na
shledáni s nimi ve věčnosti.
Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a
přijmi i tuto naši společnou modlitbu:

Otče náš, který jsi na 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 jest království i moc i
sláva na věky. Amen
Píseň: S 261 – Pomoz mi, můj Pane
Posláni: (1. Timoteovi 1, 18-19)
18 To ti kladu na srdce, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval
dobrý boj
19 a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře.
Požehnáni: (Nu 6,24-26)
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen
Píseň: S 61 – Hledejte především

