
 

Neděle (Sexagesimae/ 60 dní před Velikonocemi )7.2.2021, Dvůr Králové n. L. 
 

Pozdrav a introit:  
Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého se scházíme k dnešním 
bohoslužbám. Vítám Vás a zdravím:  Milost Vám a pokoj od Boha 
Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

 

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech 
svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, 
kdo ho volají opravdově. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, 
je svatý ve všech svých skutcích. (Ž 145,17-18 + 13) 

 
 

♫ Ž 67 Ó Pane, smiluj se nad námi  
 

Modlitba: Milosrdný Bože, 
Ty máš pro nás slova života. My však místo toho, abychom jim 
naslouchali, jsme často uvězněni ve svých myšlenkách a 
přemítáme o hloupostech a věcech nedůležitých. Nedopusť, 
abychom se tvému hlasu, který nás volá z těsnosti našeho 
myšlení, uzavřeli napořád. Povol svým slovem naše blokády. Dej, 
Bože, abychom teď byli cele s tebou. AMEN 

 

       1. čtení: Ga 3, 6-14 
Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za 
spravedlnost.‘ Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé 
víry. Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry 
ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V 
tobě dojdou požehnání všechny národy.‘ A tak lidé víry 
docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří 
spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí 
psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je 
psáno v zákoně, a nečiní to.‘ Je jasné, že nikdo není před 
Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: 
‚Spravedlivý bude živ z víry.‘ Zákon však nevychází z víry, 
nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘ Ale 
Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí  
 
 



 

 
na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘ 
To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši 
Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali 
skrze víru. 

 

♫ 440 Ozvi se, Pane můj 
 

Kázání:  
       Text: Mt 8, 1-13 

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu 
přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, 
chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: 
„Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. 
Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž 
se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ 
Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a 
prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ 
Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: 
„Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni 
jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám 
rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak 
jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, 
tak to udělá.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo 
ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v 
Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i 
západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a 
Jákobem v království nebeském; ale synové království budou 
vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Potom 
řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu 
hodinu se sluha uzdravil. 

 

Dva mikropříběhy z dnešního čtení se odehrávají po Ježíšově 
kázání na hoře. Ježíš z hory sestupuje do Kafarnaum. A opravdu je 
to sestup. Sešup od  vizí, etických norem, programového prohlášení 
Království Božího do potíží, do reality světa. Od řečí k činům. Od 



 

kázání k zázrakům a k uzdravování.  První, kterého Ježíš se zástupy 
v patách potkává, je malomocný. Nečistý. Vyloučený ze života. 
Protože je nakažlivý – to dnes známe velmi dobře. Pravidla izolace 
nemocných, i izolace všech lidí, jsou denně omílána, hrozí, že 
nastoupí tresty a zapisování do záznamů, pokud je nebudeme 
dodržovat. Ale nemocného malomocenstvím se lidé neštítili jen 
z karanténních důvodů, byl pro ně prokletý i jinak, kulticky. Pro 
jeho hříchy na něj Hospodin seslal nemoc, vyřadil jej ze 
společnosti. Nejen ze společnosti lidí, ale i ze společnosti Boží. 
Jako poslední možnost vysvobození z trápení a ubohosti vidí 
malomocný Ježíše: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Nemocný o 
Ježíšově schopnosti vůbec nepochybuje, odevzdává se mu do 
rukou.  Zcela. Chceš-li. Buď vůle Tvá. Přesně tak, jak Ježíš učí 
modlit se. Chceš-li, uzdrav mě. Vždyť malomocenství může 
uzdravit jen Hospodin. Trest může z hříšníka sejmout jen Hospodin 
a malomocný vůbec nepochybuje, že Ježíš jedná v jeho moci, že ho 
uzdravit může.  A Ježíš ruší Zákon (není to naposled), dotýká se jej 
– jakoby bral nemoc na sebe - a očišťuje, uzdravuje. A hned 
dodává: „Ne, abys o tom někomu říkal“.  Vždyť Ježíšovy zázraky 
jsou pomocí konkrétním lidem v nesnázích, nemají sloužit jako 
podívaná ke zvyšování popularity, ukázka síly a moci, aby lidi 
přemoženi tím, co vidí, uvěřili. Obracet na víru má slovo, 
evangelium.  Náš malomocný je očištěn, má se ukázat knězi a 
obětovat Hospodinu -  dík bude vzdán lékaři, který za uzdravením 
stojí. Zákon bude dodržen a outsider, vyloučený, vrácen ke svým. 
Znalci zákona poznají, že Ježíš má moc vysvobodit. A snad poznají 
i něco dalšího. Že znalost zákona není všechno. Že Boží moc 
představovaná Ježíšem se projevuje soucitem s ubohostí a 
vysvobozením z bolestí. 
Druhý, kdo v dnešním čtení Ježíše prosí o uzdravení, je setník. 
Voják, dokonce důstojník okupační armády. A neprosí za sebe ani 
za nikoho z rodiny. Sluha byl dokonce možná otrok, ne úplný 
člověk, spíš nástroj. Ale přesto této šarži, veliteli posádky, 
nepochybně pohanovi, bylo líto, že sluha trpí a osobně se vypravil 
za Ježíšem. Je to uznání toho, že on, ač je to v Kafarnaum někdo a 



 

zmůže mnoho, si s nemocí a bolestí neporadí. Uznání toho, že to 
chce vyšší moc.  A Ježíš, možná i proto, že vidí jeho velikou lásku 
a angažovanost, pomoc neodmítá: „Já přijdu a uzdravím ho.“  Ježíš 
se znovu nezdráhá porušit zákon.  Žid se přece znečistí, vstoupí-li 
do pohanské domácnosti. To ví každý. Ví to i centurio – a hned 
pokorně namítá: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou 
střechu. Ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven.“  To je pro 
Ježíše překvapivá odpověď!  Podivil se! Uzdravit na dálku? U 
rybníka Siloe Ježíš uzdravil slepého blátem, ostatní slepce slinami, 
nemocných se dotýkal nebo oni se dotýkali jeho. I k představenému 
synagogy Jairovi Ježíš musel přijít až domů a dceru vzkřísil.  
Proč ne na dálku?  Setník hned argumentuje vlastní zkušeností, že 
ten, kdo má moc, koná slovem. Po bojišti běhají jen pěšáci. Slovem 
řídí svou setninu a slovem shora je řízen i on. Tak jako on velí, 
protože má moc od svých nadřízených, Ježíš koná, protože má také 
poslání od někoho vyššího.  A tak tu oba v této díře plní poslání 
někoho nad sebou, někoho vyššího. Setník vyjadřuje to, co Židé 
nejsou schopni nebo nechtějí pochopit. Zatímco Židé Ježíše 
odmítají, pohané Mesiáše Židů respektují. Evangelista Matouš píše 
křesťanům ze Židů, proto se o tomto paradoxu dočteme mnohokrát.  
Ježíš se podivil velikosti setníkovy víry. Ten ale přece žádnou víru 
nevyznal.  Žádné „věřím“… jsme neslyšeli. Jen vyslovil svou 
neotřesitelnou jistotu, že když Ježíš vyřkne jediné slovo ve jménu 
Boha Otce, který Ježíše zmocnil, sluha bude uzdraven. A přesně 
toto biblické svědectví nazývá vírou.  Tato pokorná setníkova věta, 
jen mírně upravená, se po staletí v církvi užívá v liturgii večeře 
Páně: Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a 
má duše bude uzdravena.  Setníkovu víru Ježíš dává za vzor – to je 
to, o co jde. Toto spolehnutí je ovocem pravé víry. Říkat Pane, 
Pane, samo o sobě nestačí, narodit se do správné rodiny samo o 
sobě nestačí. Je potřeba na přijatou víru nějak odpovědět, podle 
Ježíšova vzoru milovat druhé a starat se o jejich bolesti. Hostina 
v království nebeském, o které Ježíš mluví, je starodávný obraz 
spásy. Na Hospodinově hoře bude stolovat Abraham s Jákobem a 
Izákem. Nejde o to, jaké se bude podávat menu a jaké budou 



 

zákusky. Jde o dobrou společnost A tito tři ji zaručují. A tito tři 
zaručují i to, že Bůh bude někde poblíž. Každý Izraelita chce být u 
toho. A Ježíš zaručuje i to, že mnozí od východu i západu a kdoví 
odkud, a další, původně vyloučení, taky malomocný nebo pohan 
setník budou u toho také.  Neznamená to, že vyvolený národ bude 
nahrazen pohany nebo jinými outsidery. Kdepak. To jen padají 
všechny rozdíly mezi národy a rasami.  Království Boží 
nerespektuje hranice, které jsme si my lidi vytyčili.  A kdo to není 
schopen vidět jako světlo, zůstane ve tmě. Venku. Mimo hostinu.  
Může nad sebou plakat lítostí, nebo skřípat vzteky zuby, že si 
nechal utéct takové pozvání. 
Modlitba: Prosíme, Pane, nenech nás naší zabedněností Tvé 
pozvání na hostinu zahodit. AMEN 
 

♫ 648 Kristus je má síla i spasení   
 

Přímluvná modlitba: 
Náš Pane, Ježíši Kriste, ty nám ukazuješ Boha jako zdroj milosti. 
Jako toho, kdo nás zve na nebeskou hostinu a pečuje o své stvoření. 
Přijmi naše modlitby a přímluvy: 
Myslím na lidi celého světa, kteří se octli v nesnázích. Na ty, kteří 
přišli o domov, o své blízké, o práci. Myslím na lidi osamělé, 
nemocné a umírající. Prosím za všechny, kteří umírají hlady. 
Neopouštěj je. Prosím za všechny, kdo takovým lidem jsou na 
blízku a pomáhají jim. Dej jim prosím sílu, trpělivost a lásku. A 
prosím za nás, abychom na ně nezapomínali. 
Prosím za děti, které nemohou do školy, za jejich rodiče, na kterých 
leží všechna tíha péče o ně. 
Prosíme tě, Pane, buď s těmi, kdo těžce nesou nedostatek lidského 
kontaktu, nejistotu a chaos v informacích. 
Myslím na všechny, kteří propadli strachu, prosím ulev jim, stejně 
jako ulevuješ nám, když víme, že jsi vítěz nad smrtí. 
Pane, prosím za náš svět. Dobrý a krásný, pro nás stvořený. O který 
se ale neumíme starat. Dej, ať se vzpamatujeme a všechnu naši 
chytrost, naše schopnosti a prostředky směřujeme k dobrému, 
k nápravě toho, co jsme pokazili.   



 

Prosíme buď s těmi, kdo rozhodují a mají moc. Nedopusť, aby se 
nechali vést sobectvím. Dej jim odpovědnost a zdravý rozum. 
O všechno ostatní prosíme modlitbou, kterou jsi nás naučil: Otče 
náš…..  AMEN       
 

♫ 582 Toužíme v lásce žíti stále   

 

Ohlášení: 
•  Dnešní bohoslužby připravila ordinovaná výpomocná kazatelka, naše 

sestra Hana Pojezdná. Děkujeme jí za její službu pro nás.  

• Minulou neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na křesťanskou službu. 
Sbírka vynesla 3020 korun. Všem dárcům děkujeme. 

•  Omezení v zemi trvají, ale sborová setkání probíhají různými formami. 
Kromě průběžně doplňovaných informací na webových stránkách (četba, 
poslech) se setkáváme při online setkáních. Zájemci, hlaste se u br. faráře 
o informace jak se připojit (tel. 724 940 110,  michal.chalupski@evangnet.cz). 

•  čtvrtek 17:15 - setkání střední generace online. 
•  neděle 9:00 bohoslužby dle platných opatření.  
• V následujícím týdnu oslaví narozeniny bratr Lukáš Vávra. Přejeme mu 

vše dobré a hojnost božího požehnání do dalších dnů. 
 

Poslání: F1,9-11 
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala 
a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem 
záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plni ovoce 
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále 
Boží. 

 

Požehnání: podle Ž 67,2 -3 
 

Bože smiluj se nad námi a požehnej nám. Rozjasni svůj obličej 
nad námi, ať je známa na Zemi tvá cesta, mezi všemi národy tvoje 
spása! AMEN 
 

♫ 487 Amen, Otče, rač to dáti  


