
Bohoslužba 12. 3. 2023 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať zůstávají se všemi vámi. 
 
Introit: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se 
nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Žalm 25,15–16) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 634 
 
Modlitba: Milosrdný Bože, zdroji živé vody, ty hasíš naši žízeň a smýváš naše hříchy. Ty jsi dárcem skutečné 
svobody a naděje: zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení. Tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený, je 
odpovědí na naše otázky a potřeby. Pomáhej nám, abychom dokázali žít ze své víry a svému okolí byli 
věrohodnými svědky o Tvé lásce. Daruj nám schopnost vnímat naše temné stránky, aniž bychom propadali 
strachu. Odpusť nám, co nás odděluje od tebe, od nás samotných a od druhých lidí. Nech nás stále pít ze 
studny, která oplývá krásou tvé pravdy. Skrze Krista, našeho Spasitele a Pána, který žije a vládne s tebou  
a s Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky. Amen.                  
 
1. čtení: Exodus 17,1–7 
 
Píseň: 115  
 
2. čtení: Jan 4,5–42  
 
Kázání  

 
Na svatbě v Káně proměnil Ježíš vodu ve víno. V dnešním příběhu jsme ale zase u vody. Pro někoho možná 
kvalitativní sešup dolů. Jenže vodu přece jen potřebujeme více než víno, a navíc se nám po ní nezatočí hlava. 
Takže na dlouhou a náročnou cestu představuje voda lepšího společníka než opojný nápoj. A navíc je tahle 
voda zvláštní – je živá a stále k dispozici. 
Voda v doslovném smyslu zde samozřejmě představuje zástupný problém. I když chce Ježíš po samařské 
ženě, aby mu dala napít, nedojde k tomu. Místo vody tekuté je smyslem tohoto vyprávění něco jiného. A role 
toho, kdo potřebuje a toho, kdo dává, se navíc prohodí. 
Těch věcí, které jsou tady zvláštní a jinak, než by být měly, je ale více. Ježíš se nezatěžuje konvencemi a tak 
se dá do řeči se Samařankou, ženou a navíc ženou podezřelého morálního profilu. Což se neslušelo. Dopustil 
se několikanásobného překročení židovských pravidel dobrého chování. Jenže na tom mu nezáleží. Záleží mu 
naopak na oné ženě i dalších lidech. I když je z jiného „tábora“. A přestože původně o něco požádal, je to 
paradoxně on, kdo má něco, co chce dát. Něco zásadně důležitého. Ten, kdo prosil o vodu, se náhle mění 
v toho, kdo vodu má a nabízí ji. Protože zná tajemství lidského nitra. Ví, že se v něm skrývá žízeň. Žízeň těžko 
uhasitelná. Žízeň po skutečném životě, po opravdovém štěstí a pokoji. Po přijetí, porozumění a lásce. Utišovat 
tuto touhu můžeme různými způsoby. Je mnoho pramenů a studní, z nichž se dá čerpat. Jenže které z nich 
dokáží opravdu trvale zahnat takovou žízeň? Navíc jsou mezi nimi prameny kalné a všelijak závadné, z nichž 
není radno pít. 
Je podivuhodné, jak se Ježíš k ženě zachová. K ženě, která jde v poledne, v největším horku sama ke studni – 
snad proto, aby se nemusela s nikým jiným potkat. Nemá ve městě zřejmě dobrou pověst. Nechce se setkat 
s pohrdlivými výrazy ostatních lidí, dívat se na to, jak si cosi navzájem šeptají. Jistě by o ni takhle potichu 
neříkali nic pěkného. Ale její úmysl se nezdaří. U studny potká cizince, který vede podivné řeči. Jenže tenhle 
Žid na ni nehledí úkosem. Rozmlouvá s ní, dokonce ji chce obdarovat. A přestože se ukáže, že její životní 
peripetie mu nejsou neznámy, nemá potřebu ji umravňovat, předělat a přikazovat jí, co má se svým životem 
dělat. Jak má spořádaně a slušně žít. Ani nevytahuje pikantní příhody z jejího soukromí. V průběhu rozhovoru 
žena poznává, že tenhle muž nebude jen tak obyčejný poutník. Vychází najevo, kdo s ní mluví. Je to ten, kdo 



překračuje bariéry mezi lidmi, mezi znepřátelenými skupinami, kdo přináší nové pojetí služby Bohu. Zástupce 
Boží na zemi, umožňující lidem napít se z pramene Boží sebevydávající se lásky.  
Lidé se nyní už nemusejí dělit na ty, kdo Boha uctívají na té či oné hoře. Je ale důležité, aby jej ctili skrze 
toho, koho poslal, skrze Ježíše. On totiž Boha pravdivě reprezentuje. A žena oslovena tím, co slyšela, umožní 
svým svědectvím takto přistupovat k Bohu svým sousedům. Jde k těm, s nimiž ještě před chvílí nejspíš 
nechtěla raději mít nic společného. Díky její proměně tak může propuknout radost nad úrodou nových 
věřících. Nad novými vyznavači Krista. 
Žízeň, touha je stálým průvodcem člověka. Žízeň po těch zásadních potřebách, o nichž už byla řeč, ale také 
po lepší dobách, lepších vztazích. Život se může vyprázdnit a vyschnout. Zvláště v moderní společnosti, 
ovládané do značné míry technikou, financemi a úbytkem kvalitních a na osobní rovině prožívaných vztahů. 
V prostředí zdůrazňujícím výkon. Práce, práce, práce –nezajímavá, nudná, unavující. Doma problémy  
a malichernosti, finanční potíže, obavy z budoucnosti. Utápění se v drobnostech všedních dní. A pořád dokola. 
Otravná a nikdy nekončící rutina a chmurné vyhlídky k tomu. Takhle to možná nejednou vypadá. A pak se do 
mysli vkradou otázky: to má být všechno?! To že je život? Jen kvůli tomuhle jsme tady? Kde je nějaký smysl? 
Je možné to nějakým způsobem vzdát, vrátit vstupenku do života, lístek do loterie, kterou jsme nechtěli hrát. 
Nebo proti banalitě a nesmyslnosti života hrdinně bojovat, vzdorovat jeho absurditě. Ale můžeme také hledat 
ve své existenci smysl. Upnout se k naději, že jednotvárnost, bezútěšnost a tragika života nejsou pro nás 
určujícími. Že je tady něco víc, že stojí za to žít a život rozvíjet. A pokud už čerpáme z pramene této naděje, 
pak ji přinášet druhým. 
I takovým, s nimiž nás nic nepojí a spíše mezi námi stojí překážky. I pro lidi z církevního prostředí je důležité 
přijímat druhé s porozuměním a ochotou naslouchat i těm, kdo mají všelijaké námitky, pochyby a špatné 
zkušenosti. Lidé mimo církev, dokonce i lidé pochybné pověsti jsou mnohdy ochotni vyslechnout Ježíšovo 
poselství, nechat se oslovit evangeliem. Jen třeba nemusí instituce a tradiční církve se jim zdají zkostnatělé či 
nevěrohodné. Nebo nerozumí církevnímu prostředí. Dokonce různé výstřední jednání může vyjadřovat prosbu 
a volání po tom, co dokáže člověka vymanit z moci absurdity a nepokoje. Nikdo ale zřejmě netouží  
po poučování, moralizování, odsuzování.  
Pokud se nám podaří bořit vzájemné bariéry, pak je tady naděje, že se k oboustrannému užitku setkají žízniví 
a ti, kdo jim mohou ukázat cestu k prameni. Těmi z podstaty věci musejí být lidé, kterým se dá leccos 
vytknout, a kteří, stejně jako ta samařská žena, nemusejí být vzory dokonalosti.  
 
Píseň: 578 
 
Přímluvy: Přimlouvejme se u Pána slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“: 
 
Abychom my sami čerpali z pramene, jímž je Kristus a mohli v tom být nápomocni i druhým, volejme k Pánu: 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Za ty, kdo hledají smysl života a za ty, kdo se v různých společenstvích připravují na přijetí křtu, aby měli 
dobré průvodce na cestě víry, volejme k Pánu: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Za nového prezidenta, vládu, parlament i naše další politické představitele, aby jednali zodpovědně a chránili 
spravedlnost  
a právo, volejme k Pánu: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Za větší porozumění mezi lidmi v naší vlasti i jinde a za změnu smýšlení těch, kdo záměrně a kvůli vlastním 
zájmům šíří dezinformace a vyvolávají napětí ve společnosti, volejme k Pánu: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Za ty, jimž je určena letošní postní sbírka, aby jim pomohla k lepšímu životu a představovala pro ně i vyjádření 
podpory, volejme k Pánu: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Za opuštěné, nemocné, pronásledované a chudé lidi, aby nacházeli naději uprostřed svého trápení, volejme 
k Pánu: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 526 
 
Ohlášky 



 
 Ve čtvrtek se v 15:40 sejdou děti na náboženství a od 17:15 bude probíhat biblická hodina v Diakonii. 
 Diakonie ČCE pořádá tradiční Postní sbírku. Podrobnosti jsou k dispozici na této stránce: 

https://postnisbirka.diakonie.cz/. Přispět na Postní sbírku lze také v kanceláři sboru. 
 Staršovstvo svolává na neděli 26. března výroční sborové shromáždění. Jeho součástí bude volba nového 

staršovstva. 
 Narozeniny oslaví Jáchym Pojezdný a Hana Pestkovská. Přejeme jim vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. (Iz 55,1a) 
 
Požehnání: Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 
 
Píseň: 604 
 
 
 
 


