
19. neděle po sv. Trojici: 18.10.20 
 

      Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi 

národy skutky jeho. Zpívejte jemu, žalmy prozpěvujte jemu, 

rozmlouvejte o všech divných skutcích jeho. Chlubte se jménem 

svatým jeho; vesel se srdce těch, kteříž hledají Hospodina. (Ž 105,1-3) 
 

♫ 166 Pán Bůh je přítomen 
 

Modleme se:  Pane Bože, tebe chceme vzývat a vyvyšovat nade 

vše, co je v nás a co je kolem nás, protože ty jsi svrchovaný Pán a 

k tobě se má soustředit naše mysl a naše srdce. My jsme často 

soustředěni jenom na sebe, anebo nás někdo nebo něco tak váže, a tak 

si nás podmaňuje, že se ani nedovedeme ztišit před tebou. Děkujeme ti 

za to, že můžeme být součástí společenství bratří a sester a sdílet 

s nimi to, co přichází v evangeliu a co smíme spolu s nimi ve víře 

přijímat. Bratři a sestry, které jsi nám daroval, posilují naši víru, a tak 

tě smíme společně oslavovat. Děkujeme ti za to, že Pán Ježíš Kristus 

se nám chce v Duchu svatém přibližovat a že tím posiluje naše 

odhodlání žít před tebou pravdivě a poctivě. Prosíme tě o tvou blízkost 

pro tuto neděli.           Amen 
 

       První čtení Písma svatého je z Listu apoštola Pavla Filipským, 

ze 4. kapitoly, od 1. do 9. verše:  

Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a 

slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní……   
 

♫ 500 Já chtěl bych, Bože můj 
 

Kázání 
 

Druhé biblické čtení, které je i základem kázání, je 

z přečteného oddílu ze 4. kapitoly Listu Filipským, a to verš 7.: 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 

srdce i mysl v Kristu Ježíši.  
 

Apoštol Pavel píše křesťanům do sboru ve Filipis, zve je k radosti 

a také k mírnosti, a připomíná, že Pán je blízko. A pokračuje:  

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 

předkládejte své žádosti Bohu. 

 



Modlitba je tiché nebo hlasité směřování myšlenek k Bohu. 

Kdykoli a kdekoli. Je v ní spojena prosba s děkováním, s díkůčiněním. 

Modlitba je cestou k útočišti, které je v Bohu. K Bohu se utíkáme; 

vždycky se můžeme obrátit k Bohu a všechno mu říci, předkládat mu 

své žádosti. Je to kladení všeho, co máme na srdci, před Boží obličej 

s touhou, aby na nás pohleděl a působil na nás milostí a mnoha dary. 

Zde je uveden dar Božího pokoje.  

Starosti a obavy máme a dnešní člověk je zná. Zde je výzva: 

Netrapte se žádnou starostí, řekněte všechno Bohu, protože Boží 

pokoj převyšuje všeliký rozum, převyšuje každé pomyšlení. My 

myslíme, máme své názory a přesvědčení, úkoly a starosti, plány a 

programy. Naše myšlení nás zaplňuje, je jistě doté a tvůrčí, ale jindy 

je máme přetížené, slovo stres znamená zátěž a působí sklíčenost a 

bezradnost, a dokonce nespavost. Boží pokoj převyšuje každé 

pomyšlení, a tak náš rozum není ta poslední zkušenost, nýbrž něco 

pěkného jej převyšuje. Vrstva našeho myšlení je třeba silná, ale nad ní 

je vyšší poschodí, Boží prostředí, které je pokojné. Je tam Boží pokoj, 

který je nad naším myšlením, nad našimi starostmi, ale sestupuje 

k nám a má na nás vliv.  

Co to může být – Boží pokoj? Je to něco v Bohu a u Boha, a 

přece je to pro lidi, je to něco významného pro jejich rozum a myšlení. 

Boží pokoj může být hřejivé působení Božího Ducha, dějství, které 

vnáší pokoj do našich myšlenek a do našich lidských vztahů. Boží 

pokoj může být jakýsi duchovní déšť útěchy, který se shůry snáší do 

našeho myšlenkového světa, ale také do společenství lidí.  

V Božím pokoji je jasnost, spořádání a také blaženost. Boží pokoj 

může být potěšení, které posiluje člověka přetíženého vlastními 

myšlenkami a starostmi o druhé lidi. V myšlení nás tíží naše viny, a 

my toužíme po odpuštění. Zaměstnává nás nemoc anebo neštěstí 

blízkého člověka, a my jsme mu dlužni pokojné slovo. Jindy nás 

zasahuje bezpráví, které se děje druhému člověku, a my se ho máme 

zastat. Jindy nás znepokojují poměry v zemi a ve světě, a my si 

přejeme mír. Pokoj Boží může osvobodivě pronikat do myšlení, 

vmísit se do něho, dokonce je prolnout a dát sílu k činům.  

Božím pokojem může člověk najít uklidnění pro své myšlení, aby 

se dovedl vyrovnávat se svým trápením a také, aby obrátil svou 



pozornost k trápení jiných lidí a k solidaritě s nimi. Boží pokoj má 

převahu nad naším myšlením a dává člověku odpuštění hříchů a vin a 

odpočinutí. Boží pokoj je tak nadřazen zmatku, který dovede škodit 

v lidské mysli. Boží pokoj uspořádává myšlenky, srovnává je, vede ke 

střízlivosti a věcnosti.  

Dále zde čteme, kde Boží pokoj působí. V srdci a ve vašich 

smyslech, překládají Kraličtí; nový překlad tam má prostě srdce a 

mysl. Srdce podle starozákonního myšlení není jenom sídlo citu, je to 

onen vnitřní člověk. Myšlení v hlavě se dotýká celého niterného 

života. Jde o duševní život, o duchovní vnitřek člověka propletený 

myšlenkami i city, a Boží pokoj tam chce pracovat. Jde o srdce a 

smysly, podle řečtiny „noémata“, to jest úmysly, ale také o dojmy a 

představy a vzpomínky. Pokoj Boží s tím chce něco dělat.  

Co chce dělat? Bude hájit, střežit vaše srdce a vaši mysl. Boží 

pokoj neřeší problémy za nás, ale střeží srdce a smysly, aby se člověk 

rozhodoval, pojímal věci spravedlivě, srovnal všechno a vyjasnil si 

věci. Aby nepropadal zmatku, nejednal zbrkle a neuváženě, aby řešil 

problémy klidněji. Boží pokoj převyšuje lidský rozum a střeží naše 

srdce i mysl v Kristu Ježíši.  

V něm je souhrn všeho od Boha, a to všechno je pro lidi na zemi 

a víra se po tom může tázat a v modlitbě o to můžeme poprosit. Má to 

dosah pro obyčejný život o samotě, v rodině, v národě, mezi národy, 

v širokém politickém světě. Boží pokoj v Kristu je nahromaděná a 

soustředěná energie pokoje pro každou lidskou duši, ale také pro šitý 

svět.  

V Janově evangeliu (14,27) Ježíš říká: „Pokoj zůstavuji vám, 

pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se 

srdce vaše, ani strachuj. “ Z Krista plyne pokoj, a proto se nermuťte, 

nebuďte smutní lidé. Nad vaším myšlenkový smutkem je Boží pokoj, 

který smutek převyšuje. A nemějte strach, protože Kristův, Boží pokoj 

jej převyšuje a zármutek i strach ze srdce vyhání. 

V naší epištole je dále pokračování, o čem tedy máme přemýšlet, 

čemu má sloužit naše mysl, o kterou se uchází Boží pokoj. Máme 

přemýšlet o samých krásných věcech a ty máme také činit. 

Máme přemýšlet o těchto čtyřech věcech: o tom, co je pravdivé, 

čestné, spravedlivé a čisté. Jinak řečeno, člověk si má pořád klást 



otázku, zda mluví a jedná pravdivě. Dále má mezi lidmi jednat čestně. 

Má ustavičně hájit spravedlnost proti křivdám.  A ta čistota se týká 

motivů našeho jednání. To jsou tyto čtyři krásné věci.  

A ještě jsou další čtyři věci, a to je to, co je hodné lásky, co si 

zaslouží lásku, co má dobrou pověst a není v tom žádná hanba. Dále, 

co se považuje za ctnost a je respektováno, a také, co sklízí pochvalu, 

protože je to poctivé. 

A na závěr: čemu jste se u mne - u apoštola Pavla - naučili, co 

jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte, a Bůh pokoje bude s vámi. 

Podstatný je důraz na činění všech těch věcí.  

Začalo to slovem o radosti a o mírnosti, protože Pán je blízko. 

Pak byla výzva ,netrapte se žádnou starostí‘ a slovo o modlitbě a 

prosbě. Dále byla řeč o Božím pokoji, který převyšuje všeliký rozum a 

každé pomyšlení a který střeží naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Končí 

to tím, že máme činit těch osm věcí, první čtyři a druhé čtyři, které 

jsme převzali od apoštola Pavla, a ujištěním, že Bůh pokoje bude 

s vámi. To platí pro nás osobně, pro rodinu, pro sousedství uvnitř 

země i navenek, pro veřejnost.  

tohle vše platí pro celý svět a také pro politiku, vnitřní i 

mezinárodní. Byla první světová válka, byla druhá světová válka, byly 

další války, nedávno byly kruté násilnosti v útocích a bitvách 

v afrických zemích a na Předním východě. Všechno je to mimo Boží 

pokoj. Bylo to nepřátelství a nenávist, nemuselo to být a nemělo to 

být.  

Boží pokoj převyšuje všeliký rozum neboli každé pomyšlení, 

takže by mohl předejít válce a odehnat ji pryč. Boží pokoj by mohl 

proměňovat naši společnost, aby byla vyháněna sebestřednost, 

chamtivost, pohrdání druhým člověkem, zlehčování utrpení Židů a 

Romů za války. Aby mizela nepřátelství mezirasová a 

mezináboženská. Aby se šířilo porozumění, aby se naše země 

pohostinně otevřela lidem, kteří trpí hladem a bídou. Aby politikové 

vynalézali cesty ku pokoji a k míru.  

Připojme ještě slova epištoly Kolosenským (3,15) „A pokoj boží 

vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďte 

vděčni.“ Jestliže Boží pokoj převyšuje všeliký rozum a každé 

pomyšlení, mohl by v nás vítězit. Jsme povoláni k životu před Boží 



tváří v pokoji, který je vítězný a který chce hájit lidská srdce a mysl. 

Člověk by mohl být vděčný a lidstvo by mohlo žít vděčně před Božím 

obličejem.       Amen 
 

Modlitba 

Pane Bože, děkujeme ti za to, že se k tobě můžeme obracet a 

prosit tě o tvůj pokoj, který převyšuje náš rozum. Daruj nám, prosíme, 

sílu, abychom tvůj pokoj dovedli přinášet do všech lidských setkání.  

         Amen 
 

♫ 483 To jedno mějme stále na paměti 
 

Přímluvná modlitba  
 

Pane Bože, děkujeme ti za tvůj pokoj. On převyšuje každé pomyšlení, 

je nadřazen naší mysli, naší hlavě i našemu srdci, a přece je pro nás a 

chce se vmísit do toho, co my promýšlíme a prožíváme. Děkujeme ti 

za všechny ty krásné věci, které přicházejí s pokojem do našeho 

života, osvobozují nás a potěšují. Prosíme tě za nemocné, umírající, za 

ty, kterým zemřel blízký člověk. Za pracovníky ve zdravotnictví, 

Diakonii, Charitě, sociálních službách, za ty, kdo o nemocné pečují 

doma. Prosíme tě za lidi v odpovědných místech, za politiky a 

státníky, aby vedli země světa k míru a spolupráci. Za pracovníky 

církví, kteří šíří naději evangelia do míst, kde naděje chybí, za ty, kdo 

povzbuzují sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci. Přimlouváme se za 

žáky, studenty, jejich rodiče, učitele, své rodiny, své blízké a přátele, i 

sami za sebe. Prosíme za trpící v uprchlických táborech,  

trpící a vězněné v zemích, kde vládne strach a násilí. To vše v naději, 

že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto – ať žijeme či umíráme – ani zlá 

nemoc nezruší jeho vztah k nám. Společně pak k tobě voláme: Otče 

náš ……. 
 

♫ 200 V tvé síle, Pane Bože můj 
 

Sborová oznámení 
 

K oznámení jsou dnes tyto body: 

- z důvodu nařízení vlády, kdy se smí shromažďovat max. 6 lidí, 

přecházíme na distanční způsob práce ve sboru. To znamená, že 

bohoslužby budou do odvolání podle vývoje situace vypracovány 



písemně, vyvěšeny na webových stránkách sboru.  Jsme 

k dispozici na telefonu a mailu. Doufáme, že tento nouzový stav 

brzy pomine a vrátíme se do normálu.  
- Staršovstvo svolává sborové shromáždění (SS) na neděli 8. 

listopadu 2020. V okně farní kanceláře jsou vyvěšeny navržený 

program SS a seznam členů s právem hlasovacím (oba 

dokumenty jsou přístupné k přečtení a kontrole ze dvora). 

Případných oprav tohoto seznamu se mohou členové sboru 

domáhat nejvýše šest dní před konáním SS. 

- SS se volbou vyjádří k tomu, zda souhlasí s tím, aby bratr 

Michal Chalupski  byl sborem povolán ke službě faráře ve FS 

ČCE ve Dvoře Králové nad Labem na celý pracovní úvazek 

na dobu určitou od 1.12.2020 do 30.11.2023.  

- SS činí platná usnesení za jakéhokoli počtu přítomných členů 

sboru s právem hlasovacím. Dle vývoje další situace počátkem 

listopadu upřesníme možnosti hlasování. Prosíme, sledujte 

informace na webu, při dotazech a připomínkách volejte sestře 

farářce Brodské (732 430 234) nebo kurátorovi Hojnému (604 

185 740). 
 

Poslyšme tato slova poslání: 
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně 

smýšleli po příkladu Krista Ježíše, 6  a tak svorně jedněmi ústy 

slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.(Ř15, 5-6) 
 

Přijměte požehnání: 
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás 

zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 

nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu 

i slovu.           Amen  
 

♫ 672 Dej nám moudrost, odvahu 


