
21. neděle po sv. Trojici (1. 11. 2020) 
 

Pozdrav a vstupní slovo:   Pochválen buď Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 

požehnáním nebeských darů;  v něm nás již před stvořením světa 

vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.  Ve své 

lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli 

skrze Ježíše Krista přijati za syny a dcery a chválili slávu jeho 

milosti. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám 

odpuštěny pro přebohatou milost. 
 

Píseň: 158 Samému Bohu sláva, čest  
 

Modlitba:  Hospodine, Pane náš! Chceme ti poděkovat, že jsme 

v tebe mohli uvěřit a poznat, jak veliká a mocná je tvá láska. 

Přesvědčil jsi nás o tom ve svém Synu Ježíši Kristu, který neváhal 

zemřít, abychom měli jistotu, že náš hřích byl odpuštěn a smrt 

přemožena. Víra v tebe nám dává sílu, když pochybujeme o smyslu 

svého života a snažení. Víra v tebe nás pozvedá z prachu našich 

úzkostí a bolestí. Víra v tebe nám dává naději, i když nám není do 

smíchu a všechno se hroutí. Děkujeme ti, že máme svou víru s kým 

sdílet. Děkujeme ti za společenství církve, kde můžeme najít 

všechno, co naší víře a životu chybí – lásku a přijetí, když jsme 

sami, odpuštění, když podlehneme pokušení, napomenutí, když 

jsme pyšní a slepí, moudrou radu, když nevíme, jak dál. Děkujeme 

ti, Pane, za všechny, kteří nás vedli na cestě víry a zažehli v našem 

srdci oheň, který nás hřeje a svítí. Prosíme, žehnej všem, kteří dnes 

společně chválí tvé jméno. AMEN  
 

      1. čtení: Sk 2, 37 – 47 
Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním 

apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: ……. 
 

Píseň 182 Pán Bůh je síla má 
 

Pozdrav před kázáním:  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho 

a Pána Ježíše Krista. 

2. čtení: Mt 28,16 – 20 



Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim 

Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 

 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na 

zemi.  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve 

jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 

až do skonání tohoto věku." 
 

Kázání: Sestry a bratři! 

Kázání je pro přehlednost rozděleno do pěti částí. 
 

1. Ježíš řekl:  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. 

Komu je tato výzva určena? Farářům a teologům? Lidem zvlášť 

k tomu obdarovaným? Vzhledem k tomu, že oněch jedenáct 

učedníků tvořilo tehdy celou církev, můžeme říct, že je určena 

všem křesťanům. Každý z nás má v té věci jiný úkol. Teologové 

pomáhají hledat formulace, lidé s darem slova mohou oslovit 

zástupy, spisovatelé napsat knihu, hudebníci složit píseň a většina 

ostatních je povolána, aby vydávala svědectví o Kristu ve svém 

okolí. Je to náš společný úkol a poslání, které jsme přijali s darem 

víry. 

Mnoho křesťanů má však zábrany mluvit o tom, čemu věří. Zdá 

se jim, že víra je natolik soukromá a osobní věc, že se snad ani 

nehodí o ní mluvit. Nikdo přece na potkání nevykládá o tom, co je 

pro něho v životě nejdůležitější, o čem sní, co miluje atd. Jenže 

Křesťanská víra není naše osobní záliba ani soukromá útěcha, po 

které nikomu nic není. 

Bůh chce, aby všichni lidé mohli být spaseni. A to se děje právě 

tím, že od nás uslyší o Kristu. Svědectví o Kristu je naplňováním 

Boží vůle. Jestliže jsme poznali Boží lásku a pomoc, nemůžeme si 

tu radost a naději nechat pro sebe! To bychom byli velcí sobci. 

Copak nevidíme, kolik lidí dnes nemá pro co žít? Vymazáním 

duchovního rozměru života, k němuž došlo v minulých dobách, 

nastalo ve společnosti vakuum. Lidé se snaží tuto díru zaplnit kde 

čím. Sázejí na adrenalin, přehánějí zábavu, vrhají se do práce, 

střídají vztahy, hromadí majetek, pěstují východní kulty, dají se 



vtáhnout do všelijakých sekt, dají na věštby a horoskopy. To vše 

svědčí o tom, že mají žízeň po naplnění života. A my z vlastní 

zkušenosti víme, že ji neutiší a nenaplní nikdo jiný než Ježíš. Jestli 

nám na tomto světě a lidech jen trochu záleží, nemůžeme mlčet. 
 

2. Ježíš poslal kázat i ty, kteří pochybovali. 

Učedníci, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem, nebyli jen 

nadšení obdivovatelé. Někteří z nich měli v srdci pochybnosti a 

nejistotu. Přesto jsou i oni vyslání jako apoštolové do světa. To 

znamená, že pochybnosti není třeba skrývat. Není to ostuda ani 

něco zakázaného. S otázkami a nejistotou je třeba počítat, naučit se 

s ní žít a věřit. 

Možná si klademe otázku, jak můžeme někoho získat pro Krista, 

když naše víra není dost silná. V našem srdci se mísí naděje i 

bezradnost, odhodlání i otázky, předsevzetí i úzkost. Zdálo by se, že 

s takovou nedokonalou vírou bude lepší se schovat, mlčet a 

neztrapňovat se. Pak by ale o křesťanské víře nemohl mluvit nikdo! 

Naše víra nebude nikdy dokonalá, úplná a bez pochybností. Svou 

povahou je víra vždycky něco nehotového. Je to směr cesty, ne 

dosažení jejího cíle. K tomu, aby člověk mohl svědčit, nemůže 

čekat, až jeho víra bude bez všech pochybností. Jestliže nám na 

někom záleží, chceme se s ním podělit o to nejlepší, co známe. Pán 

Ježíš řekl, že k tomu, aby se pohnula hora, stačí víra tak malá a 

křehká jako zrnko hořčičné. Právě lidé, kteří všechno nevědí a 

mnohé teprve hledají, mohou být pro druhé inspirací, protože 

hledající si řeknou – vždyť on má stejné otázky jako já, a přece věří 

a modlí se. Může to být tedy cesta i pro mne! 

Ale, co když v zápalu boje víru ztratíme? Co když dostaneme tak 

těžké otázky, že si s nimi nebudeme vědět rady? Diskutovat o víře 

může být riziko. Existuje řada těžkých otázek – nezaviněné utrpení, 

války, katastrofy. Co s tím? Ale buďme v klidu. Na tyto otázky 

nezná jednoznačnou odpověď nikdo! Trápí se s nimi všichni, nejen 

křesťané. Mnoho věcí ve zmateném světě neumíme vysvětlit, není 

za co se stydět. Máme však Boží slovo, jak se s těmi bolestnými 

věcmi vyrovnávat, jak je snášet, jak na ně reagovat. I když nevíme, 

proč lidé trpí a proč se nedaří zabránit válkám a neštěstím, víme, 



jak se v takových chvílích zachovat. Postavit se na stranu dobra. 

Mírnit utrpení, bránit slabé, obětovat se pro druhé. 
 

3. Ježíš řekl: Učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám 

přikázal. 

Dnes se vyučování většinou chápe jako předávání informací. 

V Ježíšově době však učitel předával moudrost nejen slovy, ale i 

vlastním příkladem. Žáci žili se svým mistrem, takže kromě slov 

vnímali i jeho způsob a styl života. Křesťanství musí být vidět na 

našem vlastním životě. Je třeba, aby lidé nejprve viděli naši 

pečlivost a poctivost v práci, naši pravdomluvnost, spolehlivost, 

trpělivost a laskavost ve vztazích. Křesťan by měl svým způsobem 

života vyvolávat otázky. Proč takhle jedná, odkud má sílu? Teprve 

pak by na ně měl začít odpovídat. To neznamená, že bychom 

museli být bez chyb. I naše chyby svědčí o Kristu. Lépe řečeno, 

způsob, jakým se k nim dokážeme přiznat, litovat jich a usilovat o 

nápravu. Křesťan nesvědčí o Kristu svou dokonalostí, ale svou 

upřímností. 

Víra se však neobejde bez slov. Kdo vírou jen trochu žije, najde i 

vhodná slova. Nejúčinnější je docela obyčejné a prosté svědectví o 

Boží pomoci a blízkosti, kterou jsme sami prožili. Písmo nás 

ujišťuje, že Duch Boží nás naučí, co a jak máme říci. Pozná to však 

pouze ten, kdo otevře ústa. 
 

4. Ježíš řekl: Hle já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 

tohoto věku. 

Někdy nám v hovorech o víře brání pocit marnosti. V duchu si 

říkáme: Tolikrát jsem se jim snažil něco říct, ale nemá to cenu. 

Svědectví v rodině se nedaří. Práce ve sboru také naráží na různé 

problémy. Ale sbor tu je a žije! Každé předání víry je zázrak. Nikdy 

to není samozřejmé. Je to jako štafetový běh. My začneme a pro nás 

přijdou jiní a budou mít na co navázat. A Boží zaslíbení říká: Mé 

slovo se ke mně nevrátí s prázdnou. 

Evangelium není lidská nauka, ale Boží moc, která mění lidské 

životy. Evangelium působí i nezávisle na nás. V rozhovorech není 

třeba dojít k vnějšímu a rychlému úspěchu. Naším úkolem není 



přesvědčovat, ale svědčit! Naším úkolem je nabídnout, pozvat, 

přivést – a pak nechat Boží slovo působit. Předáváme něco, co má 

hodnotu samo o sobě. Evangelium má sílu klíčícího semene a ta se 

neztratí. 
 

5. Ježíš řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

Náš text tímto slovem začíná, ale nechali jsme si ho na konec. Když 

člověk ví, že víra je dar, který přichází z moci Boží, umožňuje mu 

to, aby ponechal druhým svobodu. Lidé, kteří hledají víru, nesmějí 

být pod tlakem. Skutečně věřit je možné jen z vlastní vůle. Tuto 

svobodu je třeba každému dopřát. Je to důležité zejména pro děti 

věřících rodičů a pro všechny nevěřící, kteří mají za partnery 

křesťany. Místo, aby křesťan naléhal, má jiný nástroj, a tím je 

modlitba. Za lidi, které vedeme k víře, se musíme především 

modlit. Misijní neúspěchy nás mají vést k modlitbám! Někdy si 

myslíme, že naše svědectví nemá smysl. Až mnohem později 

zjistíme, že pro řadu lidé bylo naše svědectví velmi důležité. 

Upřímné svědectví o Kristu se nikdy neztratí. Právě proto nesmíme 

mlčet. 

Modlitba: Duchu svatý, otevři naše ústa a podepři naší vůli, 

abychom svým životem i slovem lidem připomínali Ježíše Krista. 

AMEN 
 

Píseň 417 Zachovej nás při svém slovu 
 

Přímluvná modlitba  

Pane Ježíši Kriste, prosíme za všechny, které bychom rádi vzali 

sebou na cestu víry. Za mnohé se už léta modlíme, ale zatím se vše 

zdá marné. Prosíme, abychom to nevzdávali a dál trpělivě přenášeli 

svou lásku a v ničem nenaléhali. 

Přimlouváme se za ty, kteří přicházejí do našich shromáždění, 

protože hledají a slyší tvé volání. Dej, aby mezi námi našli živou 

víru a lásku. 

Přimlouváme se za lidi, o nichž si myslíme, že v tebe nikdy 

neuvěří, protože milují jen sebe a své zájmy. 



Přimlouváme se za všechny, kteří se ženou jen za bohatstvím, 

zážitky, úspěchem a zábavou a život jim uniká mezi prsty. I oni se 

mohou změnit. 

Přimlouváme se za naše nemocné, dej jim sílu vstát a překonat 

všechny trápení. 

Nám odpusť všechno naše sobectví a vyslyš nás, když se k tobě 

společně modlíme: Otče náš… AMEN 
 

Píseň 621 Za ty, kdo hladem trpí a bídou  
 

Oznámení 
 

 Vládní nařízení o omezení shromažďování nadále trvá. Program 

v týdnu je zrušen, bohoslužby budou nadále v písemné formě 

vyvěšovány na webových stránkách sboru. Zájem o jejich vytištění, 

prosím zatelefonujte nebo napište. 

 Text dnešních bohoslužeb připravila s. farářka Daniela Brodská. 

 Dnes 1.11.2020 měla být v Olomouci ordinace nových kazatelů - mezi 

nimi i br. Michala Chalupskeho, který kandiduje na místo faráře 

v našem sboru. Br. Chalupski nás všechny srdečně zval na online 

přenos této slavnosti. Tato se však z důvodu preventivních 

karanténních opatření odkládá na neurčito. 

 1.11.  měla proběhnout celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar. 

Tento fond slouží pro poskytování bezúročných půjček sborům na 

opravy kostelů a far, případně na stavbu nových sborových objektů.  

Dohodli jsme se, že počkáme na povolení shromáždění. Pokud by 

zákaz trval déle, na konci listopadu pošleme fondu podobnou částku, 

jakou jsme ve sboru vybrali v minulých letech a peníze vybereme 

dodatečně. 

 Volba kazatele sboru Michala Chalupskeho bude dle rozhodnutí 

Synodní rady provedena korespondenčně. Členové sboru s právem 

hlasovacím rozhodnou, zda Michala Chalupskeho povolávají ke 

službě faráře Farního sboru ČCE ve Dvoře Králové nad Labem na 

celý pracovní úvazek na dobu určitou od 1.12.2020 do 31.11.2023.  



 V příštím týdnu od pondělka 2. do středy 4.11. se spojíme telefonicky 

se členy sboru s hlasovacím právem, abychom zjistili, zda mají zájem 

o korespondenční volbu, 

 volba proběhne ve dnech 5. - 8. 11. Dva členové staršovstva navštíví 

členy sboru, kteří mají hlasovací právo a projeví o volbu zájem. Volba 

bude provedena tajně - upravený hlasovací lístek vloží hlasující do 

obálky s nápisem VOLBA, při splnění hygienických požadavků. 

Všechny zalepené obálky s hlasovacími lístky budou předány 

Seniorátnímu výboru, jehož 2 členové provedou sčítání hlasů a o 

výsledku hlasování sepíší protokol. 

 K seznamu členů sboru s právem hlasovacím nikdo připomínky 

nevznesl. 

 Prosím sledujte všechny informace na webu, při dotazech a 

připomínkách volejte sestře farářce Daniele Brodské (732 430 234) 

nebo bratru kurátoru Zdeňku Hojnému (604 185 740) 

 Pokud byste potřebovali s něčím pomoct - zajištění nákupů, 

vyzvednutí léků, odvoz, zajištění hygienických prostředků, roušek a 

podobně – volejte Haně Pojezdné (739 470 683) 

 Rodina Mosteckých se včera přestěhovala do svého 

zrekonstruovaného domu. Přejeme, ať se jim dobře bydlí  . 

 

Poslání:  Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a 

proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který 

zkoumá naše srdce. (1Te 2,4) 
 

Požehnání:  Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, vám dá 

Ducha moudrosti, abyste poznali jeho pomoc a blízkost a 

očima víry spatřili, k jaké naději vás povolal. Bohaté a slavné 

je naše dědictví v jeho lidu. Jeho láska ke všem, kteří mu věří, 

je nekonečná. AMEN 
 

Píseň 559 Ó ujmi ruku moji  
  


