
Bohoslužba 24. 1. 2021 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se 

všemi vámi. 
 
Introit: Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se 

rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny 
stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude 
soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. (Žalm 96,11–13) 

 
Pozdrav 
 
Píseň: 642 
 
Modlitba: Milující Bože, skrze svého Syna jsi nás vybídl, abychom litovali svého 

hříchu, věřili dobré zprávě a radovali se z příchodu tvého království. Jako jeho 
první učedníci smíme i my slyšet volání k následování, zřeknutí se starých cest 
a hlásání evangelia nového života zraněnému světu. Daruj nám svého Ducha a 
zmocni nás k tomuto úkolu. Ujišťuj nás, že jsi stále s námi a že život založený 
na evangeliu má smysl. Odpusť nám, když podléháme své slabosti a nejednáme 
tak, jak chceš. Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jenž s 
Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  

 
1. čtení: Jonáš 3,1–5.10 
 
Píseň: 62 
  
2. čtení: Marek 1,14–20 
 
Kázání 
 
Prorok Jonáš dostal od Hospodina neobvyklý úkol. Měl jít do Ninive, do města 
symbolizujícího moc Asyřanů, krutých nepřátel jeho národa. A tam upozorňovat, 
že se blíží zkáza tohoto velkého města, protože Bůh vidí jeho hříchy. Jenže místo 
toho, aby poslušně šel tam, kam ho Bůh posílá, nasedne Jonáš na loď a snaží se 



zmizet kdesi v dáli. Avšak loď se ocitne ve velké bouři a prorok, který pozná, že 
on je příčinou této nebezpečné situace, je na vlastní žádost hozen přes palubu. A 
tak se ocitne v mořských hlubinách. Jenže Hospodin s ním ještě neskončil a tak 
mu zajistí dopravu na břeh v žaludku jakési velké ryby. Až když mu zopakuje 
svůj příkaz a dá mu druhou šanci, Jonáš konečně jde do Ninive a vyřídí ve městě, 
že za 40 dnů s ním bude zúčtováno. Jenže – co se nestane: ninivští obyvatelé – 
místo toho, aby s Jonášem naložili jako s nepohodlným vetřelcem – litují svých 
vin a dávají se na cestu pokání. Litují ninivští a lituje také Bůh, že je chtěl potrestat 
za jejich nepravosti. 
To, co začalo slovy o zkáze a potrestání, vyústilo ve změnu jednání, v obrácení 
těch, kdo měli propadnout trestu. Situace se změnila a zkáza města se nekoná. 
Jonáš ninivské k žádné změně, k lítosti nad jejich jednáním nevybízel. Nenabídl 
jim možnost, jak se mohou zachránit.  O šanci na odpuštění a změnu nemluvil. 
Přesto se ninivští naděje na záchranu nevzdali, neřekli si, že už nemá cenu snažit 
se o odvrácení hrozící pohromy. Ani se neusnesli na tom, že je ten cizinec uráží, 
mluví nesmysly a bylo by nejlepší ho umlčet. Vzali jeho slova vážně, přiznali si, 
že mají čeho litovat. Nevzdali se však možnosti, že se s jejich situací snad dá ještě 
něco dělat. Zkusili to. A jejich naděje nebyla zklamána. Bůh se nad nimi slitoval 
a dal jim další šanci. 
Naděje na změnu je vyjádřena také v Ježíšově zvěsti. Oproti Jonášovi Ježíš změnu 
vyhlašuje a dokonce ji požaduje. Konečně jsme v Markově vyprávění dospěli do 
chvíle, kdy se hlavní postava dostává ke slovu. Ježíš začíná hlásat evangelium. 
Jenže hned se objevuje zlověstný stín. Jeden hlasatel změny, Jan Křtitel, je 
uvězněn. Nyní se nedozvíme z jakého důvodu se tak stalo, ani kdo ho nechal 
zatknout. Jan zkrátka mizí za mřížemi. Avšak zvěst o nastávající změně se nedá 
zastavit. Štafetu nyní přebírá Ježíš. Ten, který se před několika týdny nechal od 
Jana pokřtít. A čtenář znalý konce Ježíšova života si uvědomí, že ten zlověstný 
stín jej bude doprovázet. Ale nepředbíhejme. Ježíš se zatím vrací do své 
domovské Galileje. Právě tady na periferii začíná svoji veřejnou činnost. 
Jeho zvěst je nám podána ve vší stručnosti. Co se za jednotlivými pojmy ukrývá, 
má vyplynout z dalšího dění. Takže teď jen krátké vysvětlení: naplnil se čas – tím 
můžeme rozumět zhruba toto: současná etapa končí, čas dozrál, blíží se nová 
doba, změna poměrů. To, co ohlašovali proroci, se začíná naplňovat. Blíží se Boží 
království. Tedy Boží vládnutí. Proto je třeba provést změnu smýšlení, která 
vyústí do změny jednání. Obrátit se k Bohu. To je význam slov činit pokání. Víra 
v evangelium pak znamená víru v Boží království, které je vyjádřeno v Ježíšově 
jednání a zvěstování.  



Jako by tedy Ježíš říkal: Boží království, nová a dobrá budoucnost je za dveřmi. 
Vy se ale potřebujete změnit, abyste mohli do tohoto prostoru Božího působení 
vstoupit. Máte šanci, jste zváni, abyste do Božího království vešli. Nic není 
ztraceno. Je třeba se ale rozhodnout. Věřte evangeliu, tedy dobré zprávě o Boží 
lásce k vám a snažte se své životy podle toho žít. 
Ježíš se pouští do díla. Jenže na to nechce být sám. A tak si povolává 
spolupracovníky. O povolání prvních učedníků jsme slyšeli již minulou neděli. 
Teď je nám nabídnuta tato scéna zase z jiného úhlu a částečně i s jiným 
obsazením. 
Podle Marka nejprve hledá své následovníky u moře. No, přesněji řečeno u jezera. 
Tam, kde to páchne po rybách a potu. Nezamíří do rabínské školy či nějakého 
podobného ústavu, který by mu mohl nabídnout kvalifikované síly. A nedělá s tím 
zbytečné okolky. Uvidí dva rybáře a hned jim nabídne nové zaměstnání. Změnu, 
novou možnost, novou, životní šanci. Vytrhne je ze starého způsobu života. I když 
to neplatí tak úplně – rybáři z nich budou i nadále. Ale místo ryb mají vytahovat 
lidi. Takové, kteří se do něčeho namočili, kteří se v něčem topí. Aby také oni 
dostali novou šanci. A Šimon s Ondřejem odhodí sítě, na nic se nevyptávají a 
vydávají se vstříc neznámé budoucnosti. Tak nějak může vypadat odpověď na 
Ježíšovu výzvu k pokání a víře. A v druhém případě je tomu dost podobně. Firma, 
práce, rodina – to všechno tyto oslovené teď nezajímá tolik jako ten muž, který 
jedná s prorockou autoritou. Oproti Jonášovi se tito muži nevzpírají hlasu, který 
je povolává a vydávají se vstříc svému úkolu, i když o něm zatím asi vůbec nemají 
potuchy. Patrně cítí, že se jim nabízí nová, jedinečná možnost a nechtějí ji 
propásnout. 
Evangelium – dobrá, radostná zpráva o změně a nové šanci je aktuální stále a platí 
pro každého. Pro nás i pro lidi mimo církev. Je možné změnit své chování, 
přehodnotit své životy a zbavit se toho, co není hodnotné v Božích očích. Je 
možné doufat v Boží zásah. Není tomu tak, že když věci jednou nějak jsou, nedá 
se s nimi už nic dělat. Naděje z evangelia pramenící se hodí všude – v církvi, která 
hledá, jak se zařídit, aby přežila úbytek členů. V životě, který se nějak nedaří. Ve 
vztazích, které nefungují. Ve světě, s nímž to zdánlivě jde od desíti k pěti, v němž 
povstávají prorokové zkázy a apokalyptické nálady nabývají na síle. Když to 
vypadá, že už nemá cenu o nic se pokoušet, pak je tady zvěst evangelia. Bůh, 
kterého vyznává křesťanství, je totiž Bohem naděje a nových možností, nových 
počátků. Když z této trvalé a přitom stále obnovované naděje budeme čerpat, 
určitě neprohloupíme. 
 



Píseň: 635  
 
Přímluvy: Obraťme se v přímluvné modlitbě k Pánu slovy: Prosíme Tě, vyslyš 
nás. 
 
Bože, tvé království se v Kristu již vlomilo do našeho světa. Pomoz nám žít tak, 

aby naše jednání odpovídalo jeho pravidlům. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Prosíme, aby sis povolával nové zvěstovatele, kteří by nesli zvěst evangelia tam, 

kde vládne smutek a beznaděj. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Prosíme, abys dával křesťanům schopnost překonávat vše, co je odděluje a 

usilovat o jednotu církve. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Prosíme za ty, kteří onemocněli koronavirem i za lékaře, zdravotníky a 

pracovníky v sociálních službách, kteří s touto epidemií bojují. Dej, ať se situace 
brzy zlepší. Prosíme Tě, vyslyš nás. 

Prosíme za ty, kteří mají i jiné zdravotní problémy, zvláště za sestru Danielu 
Albrechtovou, aby i v nemoci zažívala tvoji blízkost a mohla se časem vrátit do 
společenství sboru. Přimlouváme se i za další členy našeho sboru. Prosíme Tě, 
vyslyš nás. 

Prosíme za lidi nemocné psychicky, i za ty, které sužují deprese, úzkosti nebo 
výčitky svědomí. Prosíme Tě, vyslyš nás. 

Prosíme za ty, kteří nemají domov, za chudé, vykořisťované a zneužívané. 
Prosíme Tě, vyslyš nás. 

Prosíme o pokojné soužití mezi lidmi v celém světě a o zmírnění napětí mezi 
různými znesvářenými skupinami. Prosíme Tě, vyslyš nás.      

 
A vše ostatní předložme Pánu v tiché osobní modlitbě. 
 
Volejme k Bohu slovy modlitby Páně: Otče náš… 
 
Píseň: 384 
 
Ohlášky 
 
• Dnes odpoledne od 16 hodin se sejdeme k ekumenickým bohoslužbám. V rámci 
tradičního Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhnou společné bohoslužby 
tentokrát v našem kostele. 



• Nouzový stav v zemi trvá, ale sborový program se díky našemu br. faráři 
rozšiřuje. Kromě průběžně doplňovaných informací na webových stránkách 
(četba, poslech) plánujeme v následujícím týdnu první online setkání. Zájemci, 
hlaste se u br. faráře o podrobnější instrukce (volejte 724 940 110, 
pište michal.chalupski@evangnet.cz). 
• středa 17:30 - biblická hodina online - pokračování ve výkladu 
Markova evangelia, 
• čtvrtek 17:15 - setkání střední generace online 
• neděle 9:00 bohoslužby dle platných opatření. Při bohoslužbách vykonáme 
celocírkevní sbírku na křesťanskou službu, jedná se o sociální fond určený na 
pomoc bývalým nebo stávajícím pracovníkům církve, kteří se dostanou do obtížné 
situace a prostřednictvím finanční pomoci ji mohou lépe zvládnout. Více 
informací zde: https://www.ustredicce.cz/data/H/B/O/2021-01-Sbirka-na-
krestanskou-.pdf 
• Pokud byste chtěli přímluvnou modlitbu obohatit o vlastní prosby, kontaktujte 
faráře.  
• Všechny pozdravuje s. Jana Mrázková. 
• V následujícím týdnu oslaví narozeniny bratří Petr Růžička a Jan Mostecký a 
sestra Daniela Albrechtová. Přejeme jim vše dobré a hojnost božího požehnání do 
dalších dnů. 
 
Poslání: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť 

se mezi vámi děje v lásce. (1. Korintským 16,13–14) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i 

mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,7) 
 
Píseň: 489 
 
 
 
 
 
 


