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4. neděle postní (2. v karanténě)
Laetare

Texty písní a Biblická čtení

ČCE Vršovice

5. SVATOU CÍRKEV OBECNOU
a. dík za církev
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RADUJME SE VŽDY SPOLEČNĚ
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2. že již ráčil pohlédnouti, / milostí svou k nám se hnouti /
v tyto časy nebezpečné; / zpívejme mu žalmy vděčné.
3. Vzbuzuje nám ku pomoci / vůdce věrné z bludu noci: / ó
Pane náš všemohoucí, / ved' i dál své dílo skvoucí!
4. Co jsi počal, Pane milý, / při nás z lásky, doved' k cíli;/
doufáme my v tebe, Pane, I že tvé dílo přece stane.
5. Obnov nám své slÍby svaté,/ slovem víry v srdce vsáté, I
pro milost to učiň svoji, / ať se lid tvůj v jedno pojí,
6. jenž jest velmi rozptýlený,/ z cesty pravdy pomýlený;/ ó
Pastýři předůstojný, / dávej církvi pokoj hojný.
7. Rač se, Pane, přičiniti, / lidi ze sna probuditi, / ať tvá
pravda všechny bludy / rozptyluje vždy a všudy,

1. čtení
Jan 12,20-28
20 Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.
21 Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane,
rádi bychom viděli Ježíše.“
22 Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi.
23 Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
24 Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a
nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
25 Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě,
uchrání jej pro život věčný.
26 Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj
služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“
27 „Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od
této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel.
28 Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě
oslavím.“

2. čtení
Jonáš 2,1-11
1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš
byl v útrobách ryby tři dny a tři noci.
2 I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:
3 „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna
podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě.
4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny
tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily.
5 A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych
však zase hleděl na tvůj svatý chrám!
6 Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi
ovinuly hlavu.
7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou
zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj
Bože!
8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má
modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám.
9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.
10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U
Hospodina je spása!“
11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

