
Příloha sborového dopisu vršovického sboru ČCE       I

„Ať jste sami, nebo s rodinou“
 

— Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek —
 

Co je třeba? V podstatě jen jedno – jak píše prorok Zachariáš 
„vyhledat Hospodina zástupů“ (Za 8, 21)

Co se pod tím skrývá? Může to být mod-
litba (díků, proseb, v tichu či nahlas). 
Může to být četba z bible, nebo zpěv či 
poslech písní. Může to být prostá hezká 
chvíle, která nás nějak k Němu nasměruje. 
Jste-li sami tak, před pobožností někomu 
zavolejte. Nebo zavolejte někomu, o kom 

víte, že je doma sám.

Tahle příprava se vztahuje k Zelenému 
čtvrtku. V tento den se připomíná hned 
několik událostí, které si můžeme připo-

menout a hledat skrze ně Hospodina:

•  Zrazení a Ježíšovo zatčení
•  Ustanovení večeře Páně
•  Modlitba v Getsemane

Jako základ jsem vybral 22. kapitolu 
evangelia podle Lukáše. Před vlastní 
pobožností si ji přečtěte a přemýšlejte 
o ní. Můžete nějakou myšlenku rozvést 
v rámci pobožnosti. Tvůrci pobožnosti 
jste vy. Na sborovém webu, najdete písně 
(děkuju Tomovi Hejdovi), průvodní 
slovo, konkrétní návrh pořadu, ale ne vý-
klad či kázání. Tato pobožnost je ve vaší 
režii a konáme ji v důvěře, že jsme každý 
sám pozváni k prohloubení naší vlastní 

víry a vztahů mezi námi i Bohem.

Jak by mohla proběhnout domácí 
pobožnost u vás doma?

1.  Připravit sobě či v rodině večeři ( je-li 
vás doma víc, připravujte ji společně) 
– může být slavnostnější, můžete se na 
společné stolování pěkně obléknout, 
můžete to pojmout prostě nevšedně 
a jako společnou hru. Kdo co vymyslí 
za jídlo pro druhého? Třeba jen drob-
nost. Nebo něco jiného? Nebo by každý 
mohl při večeři někomu z rodiny něco 

hezkého říct. Rozdělte kdo komu, něco 
vymyslí.

2.  Jídlo může vycházet třeba ze sederové 
večeře (pro zájemce na https://vrsovice.
evangnet.cz/bohosluzby). Ale na stole 
může být to, co máte rádi. Určitě mějte 
na stole chleba a víno (třeba i hroz-
nové) jako připomínku večeře Páně. 

https://vrsovice.evangnet.cz/bohosluzby
https://vrsovice.evangnet.cz/bohosluzby
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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.

Modlitba s vyznáním víry nebo Píseň Svou víru s nadějí

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.“

Modlitba: Milosrdný Bože a Otče, dej, abychom přijímali tento chléb a toto víno jako ti 
kteří následují tvého Syna Ježíše Krista. Učiň s námi tu milost, abychom se nebáli vzít vše, 
co nás čeká a i v tom nedobrém, co jest, na Tebe s pozdviženou hlavou čekali. Ty proměníš 
naše tělo i mysl k životu pravému. Chléb i víno nám budiž znamením a jistotou o tvé moci 
a síle. Amen.

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 je mé tělo, které se za vás vydává. 
To čiňte na mou památku.“ 20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento 
kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Modlitba Páně
Zde je vhodná chvíle, kdy si můžete říct, to co jste si jeden pro druhého připravili

Píseň Kristus Pán když na smrt šel a pokračovat ve čtení evangelia nebo požehnání:

Požehnání: 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.

Dejte se do jídla

22. kapitola Lukášova evangelia obsa-
huje ustanovení večeře Páně, určitě ji 
tedy nepřeskočte. Na stole může být 
samozřejmě velikonoční beránek.

3.  Připravte si bibli, případně zpěvník 
(hudební nástroj), nebo přehrávač, 
který vám hudbu zprostředkuje.

4.  Promyslete, co budete chtít použít. Bu-
dete číst celou 22. kapitolu? Nebo jen 
výběr? Budete se při čtení střídat? Níže 
najdete návrh pořadu, kterého se mů-
žete přidržet.

5.  Dále promyslete: za co a koho se budete 
modlit. Přímluvné modlitby patří do 
této pobožnosti stejně jako čtení z bible. 
Bude jedna z modliteb i vyznání víry? 
Uzpůsobte čtení dětem. Kratší a sou-

středěnější je lepší, než neustálé svolá-
vání ku pokoji ☺, ale i mumraj má své 
kvality. Nejde o dokonalost, ale o vyhle-
dávání Hospodina zástupů. A v každém 
zástupu je někdy mumraj (i kdyby tam 
byla 1,5 metrová distance) i kdyby to 
byla večeře Páně.

6.  Důležité je, pokud se budou pobožnosti 
účastnit i děti, aby ji rozuměly. Vy-
světlete jim, proč slavíme Velikonoce. 
Můžeme proto použít to, co si říkají 
židé. Scházíme se jako poděkování za 
všechno, co Hospodin pro nás vykonal 
a ještě vykoná. Připomínáme si o Veli-
konocích vysvobození Izraele z Egypta 
a jako křesťané i Ježíšovo vzkříšení. 
Tedy víru, že náš život bude i po smrti 
pokračovat u Pána Boha a že nám dává 
sílu na každý nový den.

Návrh pořadu pobožnosti
 

Začněte v 18.00 h – můžeme tak být spolu a navážeme na 
vršovickou tradici zelenočtvrteční pobožnosti ve sboru

Píseň: Bůh je záštita má
Žalm 136 (jeden předčítá, ostatní opakují refrén)/nebo 139
Pozdravení pokoje nebo pozdrav apoštola Pavla 1. Kor 1,1-3

1 Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 2 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak 
by Ježíše zahubili; báli se však lidu. 3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, 
který byl z počtu Dvanácti. 4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim 
ho zradí. 5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal 
vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.

Modlitba: může mít charakter vyznání vin a píseň Temnou divnou mlhou

7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 8 Ježíš poslal 
Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční 
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Sborový program na dny 
„v tomto nouzovém provozu“
Milí přátelé, jak dobře víte, sborový program je značně omezen. Zcela ale neustal.

Bohoslužby – Připravujeme na každou ne-
děli streamované bohoslužby přes YouTube 
kanál (youtube ČCE Praha 10 - Vršovice). Přenos 
je živý, jak jsme zvyklí, začíná v 9.30. Záznam 
se ukládá a je možné se k němu kdykoliv vrátit. 
Bohoslužby připravuje farář, presbyter, var-
haník, nedělkářský a technický tým. Zveme 
i vás do přípravy. Pošlete nám pozdrav, který 
budeme moct tlumočit v přenosu, nebo 
přímluvnou modlitbu, nebo jakoukoliv jinou 
zprávu, nebo fotku či dětský obrázek. Nezapo-
meňte, že nedělka má také vedle mluveného 
slova i aktivity pro děti. Jen s vaší účastí i ak-
tivní budou bohoslužby i v této podobě spo-
lečné. Děkujeme Vám za to.

Pastorace – chci s vámi zůstat v kontaktu 
a volat vám. Kdybyste se cítili sami, zavo-
lejte mi. A obecně navzájem se povzbuzujme 
a volejme si, pišme si. I to je dobrým křes-
ťanským rysem. Rád bych vytvořil telefonní 

síť, kdy by každý z nás věděl, komu může 
zavolat. Zapojte se.

Biblické hodiny na internetu – jednou 
za 14 dní se scházejme k biblickému spo-
lečnému čtení Matoušova evangelia. Od-
kaz na https://meet.jit.si/tricatnici

Pro děti – začínám připravovat videa 
s biblickými příběhy pro děti. Zatím tomu 
pracovně říkám Kaza-Telka ☺

Pomoc – Kdo z vás by potřeboval po-
moct, neváhejte se ozvat. Skrze dobro-
volnickou službu Diakonie ČCE můžeme 
zajistit třeba nákup. Ale i další pomoc.

Sborový dopis Katakomby – vycházejí 
dál. Přijímáme příspěvky. Pište nám!

Pozvánka na bohoslužby – Každý pá-
tek uveřejňujeme na YouTube a facebooku 
pozvánku na bohoslužby a další infor-
mace ze sborového života. Posíláme také 
e-mailem.

Velikonoční program
 9. 4. 2020 18.00h  domácí pobožnost na Zelený čtvrtek  

(příprava na druhé straně programu)
 10. 4.2020 10.00 h   Velkopáteční bohoslužby z evangelického sboru ve Strašnicích 

– ČT 2
 10. 4. 2020 18.00 h  čtení pašijí podle Lukáše: čte Pavel Kalus, Olina Mrázková 

a Matěj Opočenský, vysíláno přes vršovický YouTube
 12. 4. 2020 9.30 h Velikonoční bohoslužby – online z Tulské přes YouTube

Milí přátelé, neklesejme na mysli! Nenechme si nasadit roušky na srdce i na rozum. Vše 
pomine i tato naše situace. Trpělivě hledejme, co můžeme dělat dnes. Pro sebe, v rodině, 
pro druhé. Nebojme se změn. Každý z nás musel něco změnit, možná i na dlouhou dobu. 
Vše se dá zvládnout. Hledejme, jak projít do lepších časů! Jsou v zaslíbení.

Moc Boží a Slovo Boží, ať je se všemi vámi a otevírá vám dveře do nových možností. Amen

https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg
https://www.facebook.com/cce.vrsovice/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg

