Ekumenická bohoslužba 18.1.2013
Modlitebna CB Sigma 1 Hranice první patro
P. Petr Utíkal, P. Radomír Šidleja za ŘKF Drahotuše
Pavlína Lukášová za CČE Hranice, Ladislav Melkus za CB Hranice






Píseň ,, Díky za Tvůj kříž“.
Přivítání Melkus Kráčet jako děti země
Možná- bubny
Melkus Mi 6,6-8 Micheáš 6:6 "Jak předstoupím před
Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu
před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?
7 Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti
tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého
prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?"
8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin
žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a
pokorně chodil se svým Bohem.
 P. Petr Utíkal píseň ,,Živý je Pán“
 P. Petr Utíkal,, Modlitba“
 První čtení
P. Petr Utíkal Lv 25,8-17 Leviticus 25:8 Odpočítáš si pak sedm
roků odpočinutí, sedmkrát sedm let, a vyjde ti období sedmi
roků odpočinutí: čtyřicet devět let.
9 Desátého dne sedmého měsíce dáš ryčně troubit na polnici; v
den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi.
10 Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem
jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý
vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.

11 Padesátý rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm
sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných
vinic.
12 Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole,
co urodí.
13 V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví.
14 Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od
něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého.
15 Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého
bližního, podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude
prodávat tobě.
16 Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena, a čím méně
let zbývá, tím nižší bude kupní cena; bude ti prodávat podle
počtu let, v nichž budeš brát užitek.
17 Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého
Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
 Pavlína Lukášová Ž 65,6-14 Žalmy 65:6 Ve své spravedlnosti
nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje
všech končin země i zámořských dálek,
7 jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou,
8 jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.
9 Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin, tam, kde
jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem.
10 Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji
činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš
o zemi péči:
11 zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš
vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.
12 Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane
tučnost,
13 kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly.
14 Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem
a zpěvem.

 P. Petr Utikal píseň ,,Oslavujte Hospodina dobrý je..“
 Druhé čtení
Vojtěch Hýbl Ř 8,18-25 Římanům 8:18 Soudím totiž, že
utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která
má být na nás zjevena.
19 Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva
Božích synů.
20 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou,
nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,
21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a
uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a
pracuje k porodu.
23 A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů
Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny,
totiž vykoupení svého těla.
24 Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už
naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
25 Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
 Povstat! Melkus J 9,1-11 evangelium.
Jan 9:1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.
2 Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten
člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"
3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý,
aby se na něm zjevily skutky Boží.
4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den.
Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel
slepému tím blátem oči
7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená
`Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.











8 Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten,
kdo tu sedával a žebral?"
9 Jedni říkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je mu podoben."
On sám řekl: "Jsem to já."
10 I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?"
11 Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči
a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a
vidím."
P. Petr Utíkal Homilie/ Kázání
Pavlína Lukášová Svědectví
P. Petr Utíkal píseň ,, Jen Ty Pane můj..“
Přímluvné modlitby všech, zakončené ,,Amen“
Povstat! Společná modlitba ,, Otče náš..“
Požehnání Melkus Numeri 6:24 »Ať Hospodin ti žehná a
chrání tě,
25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě
pokojem.«
Místní -Závěrečná píseň ,,Otče náš..“

