
 

23. neděle po sv. Trojici (15. 11. 2020)     

Pozdrav a introit:  

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého, slavme 23. neděli 

po sv. Trojici. Zdravím vás apoštolským pozdravem:  
 

Milost vám a pokoj od Boha Otce i našeho Pána Ježíše Krista, 

který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil 

z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu 

buď sláva na věky věků. AMEN 
 

♫ 406 Chval Pána svého písní 
 

Modlitba: Pane Bože, pro Ježíše Krista náš dobrý Otče, na prahu 

nedělního dne tě chválíme a oslavujeme za všechno dobré, co 

jsme od tebe - prostřednictvím bližních - přijali a přijímáme. 

Pokorně tě prosíme, dávej nám poznat, když jsme sebejistí a 

sebestřední, když zapomínáme na tebe, a když si myslíme, že se 

obejdeme bez jiných lidí. Dej, abychom si uměli tuto 

opakovanou chybu, tento hřích, přiznat a vyznat jej před tebou. 

Také prosíme, abys nám odpustil naši unaříkanost, naše 

stěžování na všechno, na co se stěžovat dá, a abychom se uměli 

na tebe spolehnout, že ty se o nás staráš. Buď, prosíme, s námi 

v tuto chvíli a naplň naše srdce, smysly i rozum Duchem svatým, 

Duchem, který dává nové srdce, který dává cit pro utrpení 

druhých, Duchem, který dává pochopení tvých velkých věcí i tvé 

cesty. AMEN 
 

       1. čtení: celý Žalm 139 
 

♫ 197 Duše má v tichosti 
 

Pozdrav před kázáním:  

Hospodin síla života mého, koho se budu strachovat. Halelujah! 

Kázání:  

       Text: Ž 139, 23-24 

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj 

neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě 

věčnosti mě veď! 
 



 

Sestry a bratři, milý sbore!  

 Pokusme se v tichosti zpytovat sami sebe a přiznat si, jak 

často vyznáváme tak, jak to dělá žalmista v celém Ž 139. 

Zpravidla jsme zaneprázdnění celotýdenním shonem tak, že 

nahlédnutí do svého nitra odkládáme na nedělní dopoledne. Někdy 

jsme však natolik drceni osobními problémy, strachy a nemocemi, 

že z nás vytryskne prosba o Boží pomoc. Tyto skutečnosti jsou 

zřejmě odrazem naší doby, ale jsou i odrazem našeho vztahu 

k Bohu. Dejme se dnes poučit žalmistou, jaký by měl být náš vztah 

k Bohu, jak bychom se měli modlit a na co se dotazovat. 

 Nemusíme si myslet, že žalmistova situace byla snazší než 

naše a že se mu to chválilo. To je jasné, že radostně chválí člověk, 

kterému je dobře. Ale víme o žalmech, že jsou to písně a modlitby 

lidí, kteří byli většinou v těžké životní situaci. Třeba David na 

útěku před Saulem, kdy mu šlo o život. V Ž 139 máme před sebou 

modlitbu člověka, spíš modlitbu celého lidu, který po velkých 

trápeních vyslovuje vyznání: vyznání o Boží vševědoucnosti, 

všudypřítomnosti a všemohoucnosti. Místo naříkání, ztrápenosti a 

pesimismu slyšíme jásavé vyznání: „Jak si vážím tvých divů, které 

konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, sčetl bych je, ale je jich víc 

než písku.“ Popřemýšlejme nejprve nad těmi třemi pojmy, které 

nám přibližují Boha, říkají o něm jaký je: Bůh vševědoucí, Bůh 

všudypřítomný, Bůh všemohoucí. 

 První je uvedena vševědoucnost. Číst v.1b-6: „Hospodine, 

zkoumáš mě a znáš mě, víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je 

ti jasné, co chci dělat…“ Takto si žalmista představoval, jak Bůh o 

člověku ví. Nejspíš nám to vůbec není cizí. Taky často s údivem 

poznáváme, třeba dodatečně, že jsme byli vedeni, že jakýmsi 

tajemným způsobem je Bohu o nás vše známo, že on ví lépe než 

my, co prospívá a co škodí. Můžeme z toho mít až pocit vlastní 

malosti. Ale právě v takových situací, kdy narážíme na 

podivuhodné a nepochopitelné Boží vedení, si uvědomujeme Boží 

velikost a rodí se víra.  

 Dál je řeč o Boží všudypřítomnosti. Číst v.7-12: „Kam…“. 

Kdyby snad chtěl člověk před Bohem uprchnout, není to možné. I 



 

to zřejmě lidem dochází, proto možná tolik lidí dnes předstírá, že 

Bůh není. Pro žalmistu a člověka víry je samozřejmé, že Bůh 

Izraele není vázán na jedno místo, nelze mu uniknout. Kromě 

tohoto rozpoznání, zaznívá z těch veršů také radost, že se člověk 

Hospodinu nemůže ztratit. A to ani tehdy, když by o to ve své 

bláhovosti usiloval. Viz Jonáš! Bůh si ho našel. Ne proto, že by byl 

pronásledovatelem, ale proto, že je zachráncem, který člověka 

nepouští ze zřetele.  

 V třetí části žalmu se mluví o Boží všemohoucnosti. Číst 

v.13-18 Žalmista o Boží všemohoucnosti neuvažuje abstraktně, ale 

ve vztahu k sobě samotnému, ke své vlastní osobě. Hospodin je 

Stvořitel a jemu člověk patří, ať chce nebo nechce. Bůh zasahuje 

do dění na tomto světě. Nestojí kdesi v dálce, ale je při člověku. Je 

u jeho narození a provází ho celým životem. Kdo pochopí slova o 

tvoření jednotlivých kůstek lidského těla a o Boží přítomnosti při 

tkaní človíčka v těle matky, váží si i života ještě nenarozeného. 

„Jak si vážím divů, jež konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, 

sčetl bych je, ale je jich víc než písku.“ 

 To, že Bůh všechno ví, je všude a má moc nade vším, jakoby 

vylučovalo existenci zla, existenci svévolníka, i o tom je v žalmu 

řeč. Také člověk, který se na Boha spoléhá, se setkává se zlými a 

musí se s nimi vyrovnávat. Žalmista hodnotí situaci a dospívá 

k rozhodnutí: Boží nepřátelé jsou jeho nepřáteli. Uvědomujeme si, 

že my většinou své přátele a nepřátele třídíme podle svých 

vlastních sympatií a antipatií? Žalmista přijímá Boží pohled. Kdo 

násilí a vlastní záměry přikrývá pokryteckou zbožností, je Boží 

nepřítel. Bible nepopírá existenci zla, ale jeho původ a působnost 

zůstávají tajemstvím. Ale zároveň celá bible ohlašuje, že Bůh má 

zlo pod kontrolou. Právě proto, že je vševědoucím, 

všudypřítomným a všemohoucím Pánem. 

 V závěru své modlitby žalmista prosí, aby ho Bůh zkoumal a 

zkoušel. To je jedním z těch biblických důrazů, kterým se dnešní 

člověk stále brání. Že by Bůh dopouštěl zkoušky? Žalmistova 

prosba je správná: „Bože zkoumej mne, ty znáš mé srdce, zkoušej 

mě, ty znáš můj neklid…“ Poznání vlastní nedokonalosti, 



 

sebekritická slova o vlastním srdci a o lidském neklidu vedou 

žalmistu k postoji naprosté vydanosti Bohu. Z ní vyplývá prosba: 

„Hleď, zda nejdu cestou trýzně a po cestě věčnosti mě veď.“ 

Zkoušky jsou mantinely, kterými vede cesta věčnosti. Kdo se nedá 

takto směrovat, vydá se cestou trýzně. V Nové smlouvě je tato 

skutečnost připomenuta slovy o široké a úzké cestě. 

  Snad nyní lépe rozumíme, že žalm 139 nám pomáhá poznat, 

jaký má být náš vztah k Bohu, jak se máme modlit, na co se 

dotazovat. Také odpovědi zazněly: Bůh, který nás stvořil, nás také 

provází, je při nás, chrání a zachraňuje. Za to vše můžeme Boha 

z celého srdce oslavovat modlitbami, písněmi, žalmy. Jeho mocné 

činy jsou tu a směřují naše životy k věčnosti. 
 

Modlitba: Pane náš, prosíme, upevňuj naši naději a posiluj víru, 

že skutečně provázíš naše životy a vedeš nás 

k zaslíbené věčné radosti u svého trůnu. Dej, ať denně 

chválíme tvou velikost, dobrotu a lásku. AMEN 
 

♫ 637 Díky Bohu vzdejme 
 

Přímluvná modlitba: 

Pane, Ježíši Kriste, chválíme tě, že otevíráš dveře, které my svými 

vinami zavíráme. Máme v sobě všelijaké myšlenky, ve kterých 

nemusíme setrvávat. Ty jsi sestoupil do hrobu, abys spoutal smrt a 

všechno zlé. A povstal jsi k novému životu, abychom i my mohli 

vejít do života, ve kterém je s tebou všechno nové. Ty jsi náš 

zachránce, náš Spasitel. 

Prosíme tě za ty, kdo jsou uvězněni ve svých vinách a nejsou 

schopni vykročit k novým skutečnostem.  

Prosíme za všechny chatrné ve víře. 

Prosíme sami za sebe, své blízké, za svůj sbor, za celou tvoji 

církev.  

Dávej své církvi světlo evangelia, aby upoutalo i ty, kteří jsou 

mimo ni.  

Prosíme za bezbranné a pronásledované, za hladové a vyhnané 

z domovů. 



 

Buď, prosíme, záštitou a stráží nad nepokojným světem, nad 

pandemií, která nás trápí. Povzbuzuj ustrašené, posiluj nemocné, 

potěšuj pozůstalé. 

Svým Duchem veď ty, kteří mají odpovědnost za druhé.  

Rozptyluj, co je zhoubné a žehnej dobrému.  

Spojeni se všemi křesťany na celém světě voláme společně 

k nebeskému Otci: Otče náš…. AMEN 
 

♫ 624 Já, Hospodine, jedno vím 
 

Ohlášení: 
• Vládní nařízení o omezení shromažďování nadále trvá. Proto se během 

týdne nebudou konat jinak obvyklá setkání. Bohoslužby budou nadále v 

písemné formě vyvěšovány na webových stránkách sboru. Pokud máte 

někdo zájem o jejich vytištění, prosím zatelefonujte nebo napište.  

• Text dnešních bohoslužeb připravila s. farářka Daniela Brodská.  

• V úterý přijeli 2 členové seniorátního výboru spočítat odevzdané lístky 

tajné volby. Volili jsme kandidáta na místo faráře našeho sboru Michala 

Chalupskeho. Výsledek volby:  41 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se 

zdržel. Nyní sbor žádá synodní radu o potvrzení volby a od 1.12. by měl 

bratr Michal Chalupski nastoupit do našeho sboru na místo faráře.   

• Probíhají opravy farního bytu. Jsou nalakované parkety, natírají se dveře 

a zárubně a probíhá malování. Děkujeme všem, kteří se na těchto 

pracích podílejí a věnují svůj čas a um ve prospěch sboru! Pokud se 

chcete přidat, hlaste se u bratra kurátora Zdeňka Hojného.  

• Protože se nekonají bohoslužby, nekonají se ani pravidelné sborové 

sbírky. Tyto peníze jsou ale potřeba na náklady spojené s opravami fary, 

pokrytí personálního fondu za farářské místo našeho sboru a další 

náklady spojené s provozem sboru. Prosíme, abyste na potřeby sboru 

pamatovali a pokud možno poukazovali své příspěvky bankovním 

převodem na č.ú. 273720783/0300.  

• V týdnu dorazily Evangelické kalendáře a příručka Na každý den na rok 

2021. Zájemci hlaste se u sestry Pojezdné (739 470 683), která Vám je 

doručí.   

• V případě dotazů a připomínek volejte sestře farářce Daniele Brodské 

(732 430 234) nebo kurátorovi 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)  
 

Poslání: Ko 2, 6-7  

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm 

zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, 

jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 
 

Požehnání:  

Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám, zasvěť obličej tvůj nad 

námi, tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy 

spasení tvé. Požehnej nás Bůh a bojte se jeho všechny končiny 

země. AMEN 
 

♫ 579 Ó králi věků důstojný 

 
 
 


