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Bohoslužba 7. 3. 2021 (3. postní neděle) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. (Žalm 
25,15) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 642 
 
Modlitba: Věčný Bože, chválíme Tě za vše dobré, co z Tvé ruky přijímáme. 
Děkujeme, že jsme se mohli shromáždit na tomto místě. Že zrovna neležíme 
v nemocnici nebo nelapáme po dechu. Ale i za takové lidi se přimlouváme. 
Hospodine, tvé království, které přináší uzdravení těla, ducha i duše, se prolomilo 
do našeho porušeného světa skrze život, smrt a vzkříšení tvého Syna. Ty hledíš 
na všechny, kdo jsou sehnuti pod tíží viny a jakéhokoli utrpení: Naslouchej 
našemu volání, rozprostři své mocné ruce nad námi a ochraňuj nás před zlem. 
Zaháněj od nás zbytečné starosti, zmatek a strach a naplňuj nás svým dokonalým 
pokojem. Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který 
s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: 2. Mojžíšova 20,1–17 
 
Píseň: 19 
  
2. čtení: Jan 2,13–22 
 
Kázání 
 

Blíží se Velikonoce. Ježíš směřuje do Jeruzaléma. Konflikt je za dveřmi. Zatím 
to však nebude ten konečný, rozhodující konflikt. Ještě jsme na začátku. Ježíš jen 
před pár dny proměnil na jedné svatbě vodu ve víno a učinil tak teprve počátek 
svých znamení, mocných činů. Teď ale jde z Galileje do Judska, do metropole. 
Jak se v centru celého židovstva uvede?  
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Jít oslavit Velikonoce do Jeruzaléma, do chrámu, to se patří. Nepatří se však, 
aby chrám sloužil jako tržiště. Aby se z domu Božího stal dům obchodu. Něco na 
způsob dobytčího trhu. Snad to tam tak nějak vypadalo. Ovšem jistě nikoli v 
celém chrámu, nebo dokonce v jeho ústřední části. Obchodnické praktiky 
v posvátném prostoru nás mohou  pohoršovat. Jenže když je součástí kultu 
obětování zvířat, je třeba ta zvířata někde sehnat. Přece se s nimi poutníci 
nepovlečou kdoví odkud… A když se má zaplatit chrámová daň mincemi, do 
nichž se nevtiskla podoba císařova, je třeba ty peníze někde získat. Nějaká ta 
směnárna se tedy hodí. Všechno je tady po ruce, servis jak má být… Zdá se to být 
zařízeno legitimně a logicky. Co tedy Ježíšovi přesně vadí? Přerostlo už 
oprávněné a potřebné zajištění chrámových služeb únosnou míru, stalo se z něj 
kupčení a kramaření? Možná tomu bylo i tak, jak dokládá jeden záznam, že se 
tržiště se zvířaty původně nacházelo jinde, ale v důsledku sporů a politikaření se 
začala zvířata prodávat i v chrámovém areálu. 

Ať tak či onak, pustí se Ježíš do akce. Provede jakýsi symbolický či prorocký 
čin. S pomocí vlastnoručně zhotoveného biče dá najevo, co si o věci myslí. 
Projevuje horlivost pro věci Boží. A jak napovídá starozákonní citace, tato 
horlivost jej bude stát život. Kupodivu není Ježíš zatčen ani jinak popotahován. 
Snad proto, že i uznávaní proroci vystupovali proti chrámu, resp. mluvili o jeho 
zkáze jako důsledku odklonu od Boha. Ti, kdo nyní žádají po Ježíšovi znamení, 
Písmo znají. Snad tedy proto dostane pouze otázku či spíše výzvu: Prokaž svoji 
autoritu, ukaž že jsi tím, kdo má právo takto jednat. Tvrdíš, že vystupuješ ve 
jménu Božím? Tak udělej něco, co by bylo důkazem tvého nároku. Taková žádost 
má svoji logiku. Vždyť přece nelze věřit každému. Tehdy jako dnes.  

A jejich žádost není odmítnuta. Spíše odložena. Takovou odpověď, jakou 
dostanou, ale nečekají. Ten Galilejec jim tvrdí, že chrám, který se staví už několik 
desítek let a pořád není hotový, postaví za tři dny! Neslýchané, neuvěřitelné… 
Jenže dochází k nedorozumění. Každá ze stran mluví o něčem jiném. Ježíšova řeč 
se odbývá na jiné rovině než ta jejich. Setkáváme se s novým pochopením, 
uchopením starých výrazů. Chrám už neznamená jen kamennou stavbu. Pravým 
chrámem, místem umožňujícím komunikaci lidí s Bohem, se stává Ježíš. Boží 
přítomnost mezi lidmi bude napříště svázána s ním. Nedorozumění se tedy není 
co divit. My bychom na tom byli asi úplně stejně… Jak se zdá, nepochopili hned 
ani učedníci. Došlo jim to teprve později, až když se události staly.   

Znamení tedy bude dáno, ale ne hned. Chrám bude zbořen – Ježíš zemře, ale 
opět povstane. Znamení se stalo a bylo zásadní, jenže mnohým to nestačilo. Co 
by lidé potřebovali vidět či prožít, aby jim to umožnilo věřit v Boha? Co bychom 
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potřebovali zažít my, aby to probudilo či povzbudilo naši víru? Znamení máme 
kolem sebe spoustu – přírodu, stvoření, dění ve světě, církev… Záleží však na 
tom, jak tato znamení vykládáme, zda jim vůbec věnujeme pozornost. Koho či co 
pokládáme za jejich původce.  

Chrám byl později skutečně zničen. Židovská bohoslužba se až do dnešních dnů 
musí obejít bez něj a také bez obětního kultu, pro nějž byla určena ta prodávaná 
zvířata. Že není třeba provádět zvířecí oběti a putovat do nějaké ústřední svatyně, 
to křesťanům snad už ani nepřijde nikterak nezvyklé. Máme sice své kostely a 
modlitebny, svá shromaždiště, ale bohoslužby jsme schopni slavit třeba i 
v domově důchodců nebo doma v kuchyni. A když nám někdy ty kostely zavřou, 
je tady ještě internet, rozhlas nebo televize. Tam všude lze na bohoslužby narazit. 
Ano, Bůh není vázán na více či méně posvátné prostory, modlit se k němu smíme 
všude a vždycky. Proč tedy ty kostely máme, proč se vlastně scházet 
k bohoslužbám, proč se někam trmácet v neděli ráno, když se bez toho lze obejít?  

Ano, jde to i bez kostelů a modliteben, ale právě tyto stavby nám umožňují sejít 
se na jednom místě ve stejnou dobu. Odpoutat se od toho, co nás zaměstnává za 
jejich zdmi a na chvíli přepnout pozornost k něčemu-někomu jinému. Udělat si 
čas na Boha, kterého možná přes týden poněkud zanedbáváme. Udělat si čas 
vlastně i na sebe. K tomu nás ostatně směruje jedno z přikázání Desatera. Nejen 
prací a shonem jsme totiž živi. Na bohoslužbách je nám jako jednotlivcům i jako 
společenství dána možnost konfrontovat se s Písmem, jehož hlas nemusí vždy znít 
uklidňujícím způsobem. Může s námi něco provést, k něčemu nás vybídnout. A 
také je to příležitost setkat se s druhými. Vždyť křesťan potřebuje společenství, 
křesťan a církev patří neodmyslitelně k sobě. Ve společenství – a platí to také pro 
jiné typy shromáždění, než jsou bohoslužby – je možné společně hledat odpovědi 
na naše otázky, zjišťovat, že náš pohled nemusí být jediný ani správný. Tříbit své 
názory. Učit se poznávat, co děláme špatně a povzbuzovat se ke konání dobra. To 
je ideál. Skutečnost je možná poněkud jiná. Ale závisí na každém z nás. Na 
každém z nás záleží, jak bude naše společenství vypadat. Co do něj přineseme a 
co si odneseme. Na co se budeme ptát, o čem budeme mluvit. Zda vůbec budeme 
mít o společné setkávání zájem a projevovat tak horlivost pro věci Boží. Pokud 
ne, pak naše chrámy jednou možná skončí v sutinách, podobně jako chrám 
jeruzalémský. 
 
Píseň: 406 
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Přímluvy: Prosme Boha slovy „Pane, smiluj se“. 
 

Bože, k Tobě se každý z nás může obracet vždy a všude. Přesto nám dávej 
schopnost vážit si společenství církve a snášet vzájemně naše slabosti. Pane, 
smiluj se. 

Prosíme za všechny, kteří jsou nezbytní v boji s pandemií. Dej, ať vytrvají a 
jejich úsilí nechť přinese bohatý užitek. Pane, smiluj se. 

Prosíme za ty, kteří jsou kvůli současné situaci opuštění nebo vyděšení. Buď 
jejich nadějí. Pane, smiluj se. 

Prosíme o změnu smýšlení těch, kdo záměrně šíří lži, zmatek a strach. Dej nám 
moudrost, abychom se dokázali orientovat v záplavě informací. Pane, smiluj se. 

Prosíme o pokoj a svornost na neklidných místech světa – v Barmě, Etiopii nebo 
v Bělorusku. Pane, smiluj se. 

Prosíme za politické vězně a za lidi pronásledované pro náboženské přesvědčení. 
Pane, smiluj se. 

Prosíme za sebe navzájem, ať moudře využíváme čas nám svěřený, zvláště 
nynější postní dobu, a ať na Tebe nezapomínáme. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 324 
 
Ohlášky 
 

 Ve čtvrtek od 17:15 se koná „Střední“ generace on-line! Údaje k připojení si 
můžete na vyžádat u br. faráře. 

 V neděli v 9 hod. se sejdeme  k bohoslužbám. Vykonáme celocírkevní sbírku 
na podporu církevního tisku. 

 Bohoslužby v psané podobě  a odkaz na záznamy kázání k poslechu najdete na 
internetových stránkách sboru. 

 
Takový je plán, prosím, sledujte aktuální dění ve společnosti a informace na webu 
sboru.   
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 Nový Evangelický zpěvník bude vydán v závěru roku 2021. 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. 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. Více 
informací a možnost přispět zde: https://www.postnise.cz/ 

 Odborná firma zahájila opravu piána, příspěvky, dary k uhrazení opravy se 
taktéž přijímají v kanceláři.   

 Probíhá sbírka trvanlivých potravin. 

 Ve středu 10. března od 18:30 se uskuteční on-line setkání nazvané „Na kafe 
se synodní radou“. Zájemci o dění v církvi pusťte si v tuto dobu Youtube kanál 
Českobratrské církve evangelické. 

 Vedení ČCE zaslalo slova povzbuzení nemocnicím a zařízením sociálních 
služeb v celé České republice. Naleznete je zde: https://www.e-
cirkev.cz/aktuality/vzkaz-evangelicke-cirkve-lidem-v-prvni-linii/ 

 V týdnu si připomínáme narozeniny sester Jany Kuhnové a Hany Pestkovské 
    a bratrů Jáchyma Pojezdného a Vojena Syrovátky. Do dalšího času přejeme 

zdraví a Boží vedení. 
 
Poslání: Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; 
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1. Korintským 15,58) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 
Píseň: 685 
 


