
Bohoslužba 28. 2. 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: Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. 

(Žalm 25,6) 
 
Sestry a bratři, dne je 2. neděle postní, na základě vstupního verše latinsky zvaná Reminiscere.   
 
Píseň: 214,1–4 
 
Modlitba: Milosrdný Bože, Ty jsi plný něhy a soucitu, pomalý k hněvu a bohatý 

v milosrdenství, vždy připravený odpouštět. Dej nám svoji milost, abychom se zříkali 
veškerého zla a věrně se drželi Krista, který pro nás a pro všechny obětoval svůj život. 
Prosíme tě, vezmi nás na jeho cestu, abychom jistotu svého života našli v tobě. Odpusť nám, 
že klademe překážky tvé nepochopitelné lásce, že jsme sobečtí a sebestřední, a dej nám 
účast na spáse, kterou jsi daroval světu v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu a našem 
bratru, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  

 
1. čtení: Genesis 17,1–7.15–16 
 
Píseň: 118,1–5 
  
2. čtení: Marek 8,31–38 
 
Kázání 
 
Utrpení, sebezapírání a křesťanství – tyto fenomény se potkávají i míjejí. Na jedné straně 
známe z dějin množství těch, kteří kvůli své křesťanské identitě přišli o život, o svobodu, nebo 
alespoň měli problémy v práci či ve společenském životě. Někteří z vás to jistě znají 
z předlistopadové éry. A nemusíme mluvit jen o  dobách minulých, také současnost není pro 
mnohé Kristovy vyznavače žádnou idylkou. Jiní se zase kvůli svému pojetí víry dobrovolně 
zřekli pohodlí či majetku a zvolili si odříkavý způsob života. Symbolem křesťanství se navíc 
stal kříž – popravčí nástroj. Je ostatně součástí interiéru i tohoto kostela.  
Na druhé straně byla už v dávných časech příslušnost ke křesťanství vnímána jako výtah 
k moci a postavení a dnes známe pojem „teologie prosperity“, která učí, že dobrý křesťan je 
zahrnut Božím požehnáním, přinášejícím bohatství a úspěch.  
Jak jsme před chvílí slyšeli, podle Pána Ježíše je utrpení a sebezapírání opravdu neodlučitelně 
spojeno s jeho následováním a s evangeliem. Našemu oddílu předchází Ježíšovo zjišťování, 



jakou představu o něm mají lidé. A vzápětí zazní z Petrových úst vyznání, že Ježíš je Mesiáš, 
tedy Kristus, Bohem pomazaný a ustanovený zplnomocněnec. Jenže tenhle titul mohl zavánět 
politickými a mocenskými ambicemi. Jako s lepším vyjádřením Ježíšovy totožnosti se tedy 
setkáváme s titulem „Syn člověka“. Tato zvláštní bytost vystupující v Danielově proroctví má 
hrát roli během posledního soudu. Syn člověka byl vnímám jako zachránce lidí a měl blízko 
k postavě Mesiáše. Tento titul však může znamenat prostě „člověk“, ale rovněž i „pravý 
člověk“, člověk jak má být, odrážející Boží podobu. A tento Syn člověka má určenou cestu. 
Ta cesta vede do Jeruzaléma. Taková je Boží vůle. A Ježíš se jí nevzpírá. V Jeruzalémě bude 
vyzkoušen náboženskými a společenskými elitami. Výsledek tohoto testu bude znít: Neprošel, 
je nepotřebný. Bude tedy odstraněn. Jenže Ježíš v nastoupeném kurzu přesto vidí smysl, když 
to všechno hodlá dobrovolně podstoupit.  Na to také poukazují slova o zmrtvýchvstání. Ježíš 
nemíří na politické výsluní, nehodlá s mečem v ruce likvidovat Římany, ani jeruzalémské 
elity. Chystá se vědomě na vlastní utrpení a násilnou smrt. 
To bylo na Petra příliš. Začal svému Mistru takové plány vymlouvat. Smrt a ještě taková mu 
s Mesiášem nešla dohromady. Snad si představoval, že Ježíš jako Mesiáš dosáhne mocenského 
triumfu a jeho učedníci při tom nepřijdou zkrátka. Ale jeho odpor vůči takovým slovům by 
byl jistě pochopitelný i tehdy, kdyby neměl trpět zrovna Mesiáš. Vždyť proč by měl jakýkoli 
člověk vědomě a plánovitě směřovat k násilné smrti? Od Ježíše se mu dostane výtky ze 
satanského, tedy pokušitelského jednání. Petr mu nemá co předkládat alternativní, pohodlnější 
cesty, nemá ho odrazovat od jeho záměru naplnit Božího vůli. Ježíš však jeho slovům 
nepodléhá. Petr je poslán pryč z jeho cesty, ale není vyloučen z kruhu učedníků. Tak jako na 
počátku, když byl povolán, je vyzván k následování.  
To následování má své podmínky. A netýkají se pouze Petra. Nejprve je zde vysloven úkol 
zapřít sám sebe, tedy neklást vlastní zájmy nad to, oč usiluje Ježíš. Nevnucovat mu své 
představy. Zapřít sám sebe – to pro nás konkrétně může znamenat jakousi kázeň mysli a vůle. 
Tedy nenaléhat na Boha, aby splnil naše přání, aby bylo po našem. Jistě, prosit, žádat, a to 
třeba dost intenzivně Boha máme, ale dávejme si pozor, abychom se nesnažili o manipulaci 
Bohem. Nechejme na něm, jak moc chce být spravedlivý vůči těm, kdo nám nejsou sympatičtí, 
nevymáhejme po něm své domnělé nároky. 
Na cestě za Ježíšem je také třeba nést svůj kříž, neboli počítat s protivenstvím a 
pronásledováním. Ježíšův následovník nemusí nutně zemřít mučednickou smrtí, ale má vzít 
na vědomí, že za následování se platí. Přinejmenším by neměl čekat chválu a uznání, ale spíše 
se připravit na opačnou reakci světa. Žijeme ve společnosti, která je – samozřejmě teď 
zobecňuji – neochotna snášet bolest a nepohodlí. Každou bolest, nemoc je hned třeba zahnat. 
Jenže bolest a utrpení je nedílnou součástí života a představuje důležitý prvek na cestě k lidské 
zralosti. Nevyhýbat se utrpení tak znamená jednat podle vzoru Syna člověka, který se cestu 
utrpení dobrovolně přijal. 
Na pomoc si Ježíš bere přísloví z vojenského prostředí. Voják opouštějící bojiště ve snaze 
zachránit se dává nepříteli možnost, aby ho zasáhl na zranitelná záda. Setrvání v boji oproti 
tomu dává větší šanci na přežití. A i když nepřežije, je hrdinská smrt zcela něco jiného než 
zbabělý útěk. Ztráta je zde ziskem. Ztráta života pro Ježíše a evangelium totiž není ztrátou, ale 



znamená získání pravého života. Vyjádřit to lze pomocí pojmů převzatých z ekonomiky. Za 
život se penězi zaplatit nedá. Je možné kupit majetek, provádět fúze stále větších a větších 
společností, shánět se po moci a vlivu. Jenže pouze takto zajištěný život není skutečně 
zajištěný a něco důležitého mu chybí. Žádný opravdový prospěch nepřinese.  
Slova o ztrátě života nemusíme chápat pouze v doslovném smyslu, ale rovněž na rovině 
vnitřní, na rovině svých postojů. Ztratit život může znamenat dát jej do služby Bohu a druhým, 
neprosazovat sebe, neurčovat si cestu sám, ale nechat se vést. Vyjít ze sebe vstříc druhým. To 
pak může náš život obohatit a dát mu novou kvalitu.   
Ten, kdo se stydí za Ježíše a za jeho slova, za jím navrženou cestu, za trpícího Syna člověka, 
se na posledním soudu, při němž bude Syn člověka hrát důležitou roli, setká s důsledky svého 
postoje. Stydět se za Ježíše, za trpícího a chudého Syna člověka, může být pokušením pro 
církev, která mnohdy měla a má tendenci usilovat o moc a vliv ve světě. Chce dojít uznání, 
vydobýt si svoji pozici ve společnosti. Nemá však větší sílu a skutečný vliv církev, která se 
umí postavit mocným, hájit právo a pravdu, která se nestydí říkat nepříjemné věci? Jistě 
můžeme být vděčni za společenské zřízení, ve kterém žijeme, za svobodu. Ale přece jen by 
nás asi měla napadat  otázka: Není církev, která nikomu nevadí, nějak podezřelá? 
 
Píseň: 440 
 
Přímluvy: Volejme k Bohu slovy „Pane, smiluj se“. 
 
Bože, tvůj Syn nelpěl na svém postavení a svých výsadách, nýbrž přijal cestu utrpení a smrti. 

Pomáhej nám při jeho následování přemáhat naše sklony k pohodlí a sebeprosazování. 
Voláme: Pane, smiluj se. 

Prosíme za všechny, kterým pandemie zasáhla do života: za vážně nemocné, za umírající, za 
přetížený zdravotnický personál. Rovněž se přimlouváme za lidi, kteří přišli o práci nebo 
čelí nejistotě a samotě. Voláme: Pane, smiluj se. 

Prosíme o Tvoji blízkost lidem, jejichž blízcí v důsledku pandemie zemřeli. Přijmi zemřelé do 
své láskyplné náruče. Buď nablízku také všem zarmouceným a zoufalým. Voláme: Pane, 
smiluj se. 

Prosíme za naši vládu a za všechny, kdo ovlivňují naše životy. Udílej jim sílu a opravdovou 
moudrost, ať jednají k prospěchu druhých a odvážně čelí výzvám současné složité situace. 
Voláme: Pane, smiluj se. 

Prosíme za ty, kteří trpí pro svoje křesťanské vyznání, ale i za všechny, kteří čelí 
pronásledování z jiných důvodů. Dodávej jim sílu a naději a proměňuj srdce těch, kdo 
působí zlo. Voláme: Pane, smiluj se. 

Prosíme za oběti přírodních katastrof, za lidi v nejchudších částech světa a za ty, kteří jsou 
vykázáni na okraj společnosti a zájmu. Voláme: Pane, smiluj se. 

Prosíme za tento svět, který je místem mnohého utrpení: smiluj se nad ním a také skrze nás ho 
proměňuj podle své vůle. Voláme: Pane, smiluj se.  

 



A vše ostatní můžeme svěřit Pánu v tiché modlitbě. 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 384 
 
Ohlášky 
 
- Program v týdnu: Ve středu v 17,30 biblická hodina on-line! Údaje k připojení si můžete 

vyžádat u faráře. 
- Nový Evangelický zpěvník bude vydán v závěru roku 2021. Na současný zpěvník z roku 

1979 převážně přispěly zahraniční církve, nový zpěvník pořizujeme převážně za své. 
Informativní cena pro první vydání se pohybuje kolem 500 Kč, záleží na příspěvcích a 
darech které se sejdou. Dotisky budou mít cenu vyšší, proto   neváhejme s pořízením 
zpěvníku v prvním vydání.   
(Přidám malou informaci od autorů: “Zpěvník by neměl být jenom „písničkovník“. Bude 
obsahovat např. Krátké modlitby pro různé situace...Rádi bychom modlitby a požehnání 
dovedli z kostela do běžného života, aby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou 
na nočním stolku.“ Bylo by škoda aby ležel na stole před sálem) 
Zájemci se mohou přihlásit  v kanceláři, kde je připraven objednávkový list. Zpěvníky se 
objednají společně se zpěvníky pro sbor.   

- Probíhá postní sbírka pro Diakonii, dary se přijímají v kanceláři. 
- Odborná firma zahájila opravu piána, příspěvky, dary, k uhrazení opravy se taktéž přijímají 

v kanceláři.  
- Na základě dohody staršovstva zahajujeme dlouhodobou sbírku trvanlivých potravin a 

drogerie pro lidi v obtížné situaci. Můžete přinášet zejména masové konzervy, instantní 
polévky, luštěniny, paštiky. Vybrané zboží předáme do Charity nebo do azylového domu. 
Zboží můžete přinášet vždy v neděli do kostela, případně v jiné dny na faru. 

- Bohoslužby v psané podobě a odkaz k poslechu kázání najdete na internetových stránkách 
sboru. Na internetových stránkách ČCE najdete kromě jiného materiály a podněty k prožití 
postní doby. 

- V neděli v 9 hod. se sejdeme  k bohoslužbám, takový je plán, prosím, sledujte aktuální dění 
ve společnosti a informace na webu sboru.   

 
Poslání: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 

odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: 
a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 
11,28–30) 

 



Požehnání: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém 
utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky 
věků! Amen. (1. Petrův 5,10-11)  

 
Píseň: 686 
  
 

 

 

 

 

 


