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Praha 1. 11. 2020
Milé sestry a milí bratři,
první neděli v měsíci se obvykle scházíme k bohoslužbě slova a stolu (zjednodušeně
řečeno: kázání a Večeře Páně). Tentokrát nemůžeme. Bohoslužbu se zvěstováním
slova si celkem snadno poslechneme i na dálku. Chybí nám sice společenství, ale
slyšíme biblické texty a kázání a můžeme se přidat k písním a k modlitbám.
S vysluhováním Večeře Páně je to složitější. Tento důležitý prostředek Boží milosti
počítá s tím, že se sejdeme fyzicky, nikoli jen na obrazovce počítače, a společně
okusíme chleba a víno, skrze které je pro nás Kristus přítomen zvláštním způsobem.
Farář přitom prosí Ducha svatého, aby způsobil, že ten obřad je pro nás svátostí.
Přijímáme Krista, jenž z nás tvoří církev a posiluje nás.
Církev slavila bohoslužbu slova a stolu od svého počátku. Stávalo se ovšem, že
v nějaké době a na nějakém místě nebyla křesťanům svátost Večeře Páně dostupná.
Církev v tom případě, kdy se člověk z vážných důvodů nemůže účastnit fyzického
přijímání chleba a vína, doporučovala duchovní přijímání. To spočívá v tom, že do
pořadu bohoslužby slova nebo domácí pobožnosti křesťan zařadí prosbu, aby Bůh
daroval jemu (nebo třeba shromážděné rodině) to dobrodiní, jež je obvykle spojeno
s Večeří Páně, i když tentokrát přijímat chleba a víno nebudou. Člověk může takto
duchovně prožívat společenství s Kristem a s dalšími křesťany, například v době,
kdy jeho vlastní společenství víry slaví (nebo by slavilo) Večeři Páně, nebo po
přenosu takové bohoslužby.
Zvu vás tedy, abyste v neděli někdy v průběhu vaší soukromé bohoslužby vyslovili
tuto nebo podobnou modlitbu:
Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za všechno dobré, co jsi mi dal,
a za to, že jsi kvůli mně trpěl a zemřel.
Protože tě nemůžu přijmout ve svátosti,
prosím tě, přijď duchovně do mého srdce.
Milosrdný vykupiteli a příteli, ať tě poznávám lépe,
ať tě miluji více a následuji tě každý den. Amen.
Návrh pořadu vaší krátké pobožnosti uvádím na druhé stránce.
Pokud se chcete na dálku a v myšlenkách zúčastnit bohoslužby svého sboru
ECM Praha 2, můžete použít pořad, který posílám na dalších stránkách. Je to moje
obvyklá příprava na neděli. Biblické texty si najdete ve svých biblích, písně možná
znáte zpaměti.
Těším se, až se budeme moci sejít tváří v tvář. Do té doby vám přeji, ať vás Bůh
provází a dá vám dostatek moudrosti a sil a naděje, abyste měli i na rozdávání.
Jana Křížová
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Krátká pobožnost:
Vstup
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (J 3,16).
Vyznání hříchů
Útěcha
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu:
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky (1Tm 1,15).
Chvála
A tak se vším tvým lidem na zemi a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plné tvé slávy. Hosanna na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech.
Modlitba
Pane, v jednotě s těmi, kdo se scházejí kolem tvého stolu,
přinášíme sami sebe ve chvále a díkůvzdání. Toužíme být spojeni s tebou.
Nemůžeme nyní přijímat tvoje tělo a krev společně s bratry a sestrami,
proto tě prosíme, přijď duchovně do našeho srdce.
Pane, ať nás od tebe nic neoddělí. Amen.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým učedníkům: Jsem s vámi vždycky.
Buď s námi dnes, když se ti vydáváme.
Vyslyš naše modlitby a opatruj nás.
Přímluvné modlitby
Modlitba Páně
Závěr
Ať nám Bůh žehná, zachovává nás od zlého a uvádí do věčného života. Amen.

