

Program
slavnostní ekumenické bohoslužby
u příležitosti oslav 400 let od vydání
jednodílné Bible kralické


Kralice nad Oslavou
15. září 2013, 10:00 hodin

Preludium – Ladislav Moravetz



Příchod představitelů církví



Úvodní liturgie - Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Pán Bůh ať je s vámi.
Sbor: I s duchem tvým.



Přivítání a úvodní slovo – Joel Ruml, synodní senior Českobratrské
církve evangelické



„Poněvadž všecky práce věrných služebníků církve, bratří
a spoluslužebníci Páně, spravovati se má jistou vůlí Boží v Zákoně jeho
oznámenou, potřebí k tomu míti text Písem svatých tak vyložený
a spravený, aby se jemu dobře rozuměti mohlo. O čež od dávných časů
snažná péče nejedněch byla, aby knihy Zákona Božího k obecnému
užívání v jazyk náš český, což by nejvlastněji býti mohlo, přeloženy
a vydány byly; v čemž jedni po druhých, jakž kdy Pán Bůh darů svých
k tomu udělovati ráčil, až dosavad pracovali. Když pak i nás Pán Bůh
k službě a péči pastýřské řádně skrze prostředky povolati a v církvi své
postaviti ráčil; k tomu časté žádosti od vás mnohých jiných na nás od
drahně let vzkládány byly, abychom i my, což by nám v tom možné bylo,
učinili; soudivše to věc slušnou a nám povinnou, i jiným užitečnou,
vedle možnosti své opravdově k tomu jsme se přičinili, a vybravše
z společnosti své muže k tomu způsobné, práci takovou i vykládání
Písem svatých jsme jim poručili. Kterouž oni, pro slávu Boží a
napomožení bližním, na sebe přijavše, věrně podle možnosti své v tom
pracovali. A Pán Bůh tomu požehnati ráčil.“
Z předmluvy ke kralické Šestidílce, 1579
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Společná píseň Nás zavolal jsi, Pane - na varhany doprovází Ladislav
Moravetz


Liturg (biskup Jan Wacławek): Sláva Bohu na výsostech
Sbor: A na zemi pokoj, v lidech zalíbení.



Kajícná modlitba a znamení pokoje – Tomáš Butta, patriarcha Církve
československé husitské



Vystoupení ženského pěveckého sboru Laudate z Bystřice (SCEAV)
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Čtení Žalmu 119 - 89-94 a 97-106 z Bible kralické,
střídavě liturg (Pavel Keřkovský, evangelický pedagog) a sbor:

Liturg: Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.
Sbor:

Od národu do pronárodu pravda tvá, utvrdil jsi zemi, a tak stojí.

Liturg: Vedlé úsudků tvých stojí to vše do dnešního dne, všecko to zajisté
jsou služebníci tvoji.
Sbor:

Byť zákon tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul
v svém trápení.

Liturg: Na věky se nezapomenu na rozkazy tvé; jimi zajisté obživil jsi
mne.
Sbor:

Tvůjť jsem já, zachovávejž mne; nebo přikázaní tvá zpytuji.

Liturg: Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé
přemyšlování.
Sbor:

Nad nepřátely mé moudřejšího mne činíš přikázaními svými;
nebo mám je ustavičně před sebou.

Liturg: Nade všecky své učitele rozumnější jsem učiněn; nebo svědectví
tvá jsou má přemyšlování.
Sbor:

nad starce opatrnější jsem, nebo přikázaní tvých ostříhám.

Liturg: Od každé cesty zlé zdržuji nohy své, abych ostříhal slova tvého.
Sbor:

Od soudů tvých se neodvracuji, proto že ty mne vyučuješ.

Liturg: Ó jak jsou sladké dásním mým výmluvnosti tvé, nad med ústům
mým.
Sbor:

Z přikázaní tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož všeliké cesty
bludné nenávidím.

Liturg: Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
Sbor:

Přisáhl jsem, což i splním, že chci ostříhati soudů spravedlnosti
tvé.
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Společná píseň Moudrosti poklad z nebe - na varhany doprovází
Ladislav Moravetz
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Čtení textu z epištoly Efezským 2, 19-22 z Bible kralické – David Jurech,
zástupce superintendenta ECAV v ČR



Vystoupení ženského pěveckého sboru Laudate z Bystřice (SCEAV)



Čtení Evangelia – Matouš 5, 1-10 – Tomáš Holub, generální sekretář
České biskupské konference a Volker Jung, církevní prezident
Evangelické církve v Hesensko – Nasavsku



Krédo – apoštolské vyznán víry – uvede biskup Jan Wacławek



Společná píseň Hrad přepevný - doprovází dechový orchestr
z Oldřichovic (SCEAV)
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Kázání – biskup Jan Wacławek, Jan 8, 31-32



Vystoupení žesťového kvarteta z Oldřichovic



Vystoupení ženského pěveckého sboru Laudate z Bystřice



Vystoupení žesťového kvarteta z Oldřichovic



Přímluvné modlitby
– Za ekumenické vztahy, nesení dědictví otců a věrné vyznání Krista
a jeho následování
(Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické)

– Za český národ, jeho nejbližší i vzdálenější budoucnost, rozvíjení
svobody, obrodu ducha i života
(Petr Brzobohatý, sekretář biskupa Starokatolické církve)
Sbor: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
– Za mír, pokoj a smíření mezi národy
(Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratské jednoty baptistů)
Sbor: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
– Za nemocné, lhostejné, beznadějné, sociálně vylučované, menšiny
mezi námi
(Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické)
Sbor: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
– Za státní moc, samosprávu, kandidáty voleb
(Petr Bartoš, zástupce Apoštolské církve pro evangelizaci a misii)
Sbor: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
– Za děti, mládež, pracovníky ve výchově a vzdělávání
(Daniel Fajfr, kazatel a předseda rady Církve bratské)
Sbor: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
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Modlitba Otče náš – uvede synodní senior Joel Ruml
Sbírka pro Českou biblickou společnost. Prostředky budou využity
pro podporu Biblické společnosti v Egyptě, jejíž zázemí bylo silně
poškozeno při nedávných násilnostech.



Společná píseň Svíce nohám mým - na varhany doprovází Ladislav
Moravetz

9

Pozdrav - starosta obce Kralice nad Oslavou Emil Dračka



Rozloučení a slovo otců
„Spravtež se a napravujte se tak, abyste jako v čas pokojíčku, svolnosti
a svobůdky sloužili zde Pánu Bohu s dobrou myslí z srdce přémého,
plného víry a milování Božího s doufáním, též i nyní v nevoli
a v nesvobodě i v zármutcích hojněji a více sloužili jemu srdcem
dokonalým, a pilni buďte Božích služeb, poněvadž vám jich satanova
zlost a svět ten nepravý s falešným anitkristem zbraňuje činiti ve zbořích
i společných shromážděních svatých, i čiňte je po svých domích
a příbytcích s manželkami, dítkami i čeládkami vašimi ve dny sváteční,
páteční i všední, v čase a chvíle jitřní, polední neb nešporní, jakž staří
dobří obyčejové vám zvyklí býti mají a jsou, aby se dály Pánu Bohu
pilně ode všech vás pocty, poklony, chvály, díkův činění za všecky
přesvatá dobrodiní jeho i modlitby, pokorné prosby i svaté žádosti
za všeliké potřeby spasení vašeho, jak jste tomu obecně učeni bývali,
až i za vysvobození ze zlých pokušení i obránění od dalších těžších
a horších věcí. A k tomu máte nastrojených hojně písniček duchovních
svatých, kteréž prozpěvovati po domích a příbytcích svých máte,
v Božích chválách, v svatých modlitbách i v rozjímání a přemyšlování
o věcech pobožných, k spasení potřebných, též i v čítání sobě Písem
svatých a psaní potřebných a užitečných v spisích bratrských o všelikých
pravdách, lidem k spasení potřebných, a těmi věcmi se ve dny nedělní
i časem slušným všední zaměstnávajíce a v práci v nich věrnou vedouce,
budete přece Bohu libé a vzácné se všemi věrnými v jednomyslnosti, sobě
také užitečně a prospěšně sloužiti a se posilovati a utvrzovati v dobrém;
a mezi tím Pán Bůh někdy nenadále spomůže a vysvobodí a z pokušení
vyprostí.“
Jan Černý, Bratřím soudcům zboru boleslavského, 1555,
Slovem obnovená, Praha 1977, s. 149



Požehnání – biskup Jan Wacławek
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Závěrečná píseň Ó svatý Bože - na varhany doprovází Ladislav Moravetz


Postludium - dechový orchestr farního sboru SCEAV v Oldřichovicích
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Oslavy 400 let od vydání jednodílné Bible kralické pořádají:

Hlavní partneři:
Skupina ČEZ
NET4GAS, s.r.o.
Nadace ČEZ
Naše reformace
Brněnská tisková misie, o. s.
Kraj Vysočina

Mediální partneři:
Commservis.com, s.r.o.
Týdeník 5+2 dny
Křesťan dnes
Třebíčský deník
Trans World Radio

Oslavy dále podporují:
Atlantic Studio, s.r.o.
Kapucín – Repro, s.r.o.
D.A.N. Production
Pangeo Tours a.s.
Národní památkový ústav
Česká pošta, s. p.

