Slavíme doma (nebo ve službě)
2. neděli velikonoční
Milí přátelé, sestry a bratři,
nakonec jsme Velikonoce slavili doma… a šlo to, dokonce i další velikonoční neděle
budeme muset ještě vydržet… naštěstí si nedělní náladu můžeme vylepšit výletem do
přírody nebo do nějakého hobby marketu :-) Kdo se ocitá ve vážné duchovní nouzi, může
zavolat svému faráři nebo navštívit nějaký otevřený kostel. U nás tradice otevřených
kostelů není, ale zrovna v této době jsme s faráři připraveni na vaše přání kostel otevřít k
osobní modlitbě.
Nadále můžete využít bohoslužeb přenášených na Facebooku nebo na Youtube – více
najdete na fb stránkách našich obcí (katedrála sv. Vavřince, táborská farnost, Trnava,
Český Těšín…), stejně tak Česká televize, Český rozhlas a další pestrá nabídka sester a
bratří z dalších křesťanských církví.
Jako již dříve posílám opět texty modliteb a čtení pro klidnou domácí křesťanskou oslavu
neděle. Můžete si zapálit svíčku, ztišit se, číst, zpívat a modlit se. Najdete i krátké kázání.
Požehnaný začátek velikonoční doby! Opatrujte se, myslete na prevenci a buďte zdraví!
Váš biskup Pavel

Píseň

2. Třetího dne za svítání / zří přátelé Ježíšovi, / tentam je kámen hrobový, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
3. A Magdalena Marie / a Jákoba a Salome / uctít šly tělo pohřbené, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
4. Tam v bílém rouchu anděl stál / a zprávu hned jim zvěstoval, / do Galileje Pán je zval,
aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
5. A přítel Páně svatý Jan / i Petra cestou předbíhal, / před prázdným hrobem v skále stál,
aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
6. Pak vzkříšený a živý Pán / sbor přátel svých navštívil sám, / zdraví je slovy: Pokoj vám!
Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
7. Tam scházel Tomáš učedník, / odmítá zprávě uvěřit, / Ježíš i jemu dal se zřít, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
8. Hle údy mé, Tomáši, viz, / nezdráhej se a přistup blíž, / na rány mé si sáhnout smíš,
aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
9. Již Tomáš Pána poznává, / otvírá k chvále ústa svá: / můj Pán a Bůh můj, vyznává,
aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
10. Jsou blažení, kdo uvěří, / co pouhým okem neuzří, / těm království mé náleží, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
11. Ve svátky Páně vzkříšení / vzdej chválu všechno stvoření, / Ježíši, dárci spasení, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
12. Zajásej, církvi, písněmi, / ať Bohu v nebi, na zemi / zpěv díkůvzdání stále zní, aleluja.
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Úvodní modlitba
Věčný Bože,
tvá láska probudila v apoštolu Tomášovi
víru ve vzkříšení tvého Syna.
Posiluj i nás, když pochybujeme
a veď nás po cestě Ježíše Krista,
našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky věků. Amen.
1. čtení Sk 2,14a.22–32
Čtení ze Skutků apoštolů.
Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži izraelští, slyšte tato
slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a
znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl
vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi
mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘
Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob
tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že
jeho potomka nastolí na jeho trůn; viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení
Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto
Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.“
Slyšeli jsme slovo Boží.
Ž 16,5+8.9–10.11
R: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.
Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. R:
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. R:
Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, * po tvé pravici je slast věčná. R:
2. čtení 1 P 1,3–9
Čtení z prvního listu apoštola Petra.
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého
milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví
nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás
skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i
když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost
vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho
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neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou,
vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Verš před evangeliem
Aleluja. „Pokoj vám,“ praví Pán; „jako Otec poslal mne, tak já posílám vás.“ Aleluja.
Evangelium J 20,19–31
Slova svatého evangelia podle Jana.
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj
vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš
jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na
ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou
odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
Ostatní mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou
stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku,
neuvěřím.“
Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře
zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst
sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
Tomáš mu odpověděl: „Můj Pána a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš.
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou
zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a
abyste věříce měli život v jeho jménu.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Kázání
V prvním čtení ze Skutků apoštolů jsme slyšeli kázání apoštola Petra, které přednesl po
Ježíšově vzkříšení v Jeruzalémě. Petr navazuje na židovskou víru a židovskou Bibli - tedy
starozákonní část Bible. Apoštol se mohl spolehnout na to, že Židé svoji Bibli znají, a
proto mohl své kázání bezprostředně opřít o verše z Ž 16. A právě v Davidově 16. žalmu
nacházíme předzvěst toho, že jeho potomek „nebude zanechán v říši smrti a Bůh
nedopustí, aby se rozpadl v prach“.
Petr, jeden z Dvanácti, kteří se po Ježíšově smrti ukrývali ve večeřadle ve strachu
před Židy, najednou veřejně vystoupil a káže tak fantaskní skutečnosti, jako že ten, který
byl v Jeruzalémě veřejně popraven, také v Jeruzalémě vstal z mrtvých. A k tomu si bere
jako argument židovská svatá písma.
Sestry a bratři, uznejte, že se samotným apoštolem Petrem se muselo stát něco
pozoruhodného. Muž, který před několika dny ze strachu, aby nedopadl jako Ježíš, Ježíše
zradil - zapřel jej, protože měl o sebe strach, když viděl, co Krista čeká. A tento, zčásti asi
trochu bojácný muž, který se ještě před pár dny skrýval spolu s ostatními v jedné
místnosti ve zvýšeném patře zastrčeného domu v Jeruzalémě, najednou vystoupí na
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veřejnosti a otevřeně a beze strachu hovoří o Ježíšovi a jeho zmrtvýchvstání. A co jej k
tomu vedlo? - Odpověď na tuto řečnickou otázku je pro naši víru důležitá.
Davidův 16. žalm vyjadřuje naději v Jahveho, Hospodina, Boha Izraele. On je
garantem bezpečí, on je pravý Bůh, mimo něj boha není. Celou nadějí člověka je Bůh. A
právě toto proměnění naděje se událo na Ježíšovi z Nazareta: toho jako prvního ze všech
Bůh vzkřísil z mrtvých. Kdyby k tomu nedošlo, apoštol Petr by sotva při své povaze sebral
dostatek síly vůbec jen vyjít z té místnosti v patře, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, sotva
asi by přesvědčil pochybujícího Tomáše, o kterém jsme slyšeli v dnešním evangeliu.
Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, veškerá naše naděje by byla marná. My však
máme ujištění prvních Ježíšových učedníků, Písma svatého a osobní víry, že nedělní
velikonoční ráno nebylo tenkrát v Jeruzalémě dobou pláče nad popraveným mrtvým
mladým prorokem, nýbrž stálo na začátku všech nedělních rán, ve kterých se scházíme
ke slavení Ježíšovy památky a dělíme se o jeden chléb a jeden kalich. Ježíšovo vzkříšení
je tedy zásadní otázkou života: jestliže totiž Bůh vzkřísil Ježíše, vzkřísí jednoho dne také
nás.
Přímluvy
● za církev
● za svět
● za nemocné a odvrácení pandemie
● za potřebné
● za zemřelé
Otče náš, jenž 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 je království i moc i sláva navěky. Amen.
Požehnání
Všemohoucí Bůh nás vzkříšením svého Syna
vysvobodil z hříchu a smrti.
Ať nám daruje svou radost a ať nám žehná. Amen.
Ve křtu nás přijal za své milované děti.
Ať nám daruje zaslíbené dědictví
ve svém království. Amen.
S Kristem jsme byli skrze víru
povoláni ze smrti k životu.
Ať v nás ochraňuje dar vykoupení. Amen.
Žehnej nám všemohoucí Bůh
Otec i Syn i Duch svatý. Amen.
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