
Bohoslužba 25. 4. 2021  
(3. neděle po Velikonocích – Jubilate) 

 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi. 
 
Introit: Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte 
chvalozpěvem. (Žalm 66,1b–2) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 667 
 
Modlitba: Hospodine, Ty jsi poslal do světa svého Syna Ježíše, dobrého pastýře ovcí, za něž 
položil svůj život. Ty jsi ho však vzkřísil z mrtvých, aby se v jeho jménu mohlo shromáždit 
společenství těch, kdo ti náležejí. Děkujeme, že i my jsme voláni do tvého stáda, že jsi nás 
nevynechal a máš s námi dobré úmysly. Dej, ať dokážeme následovat příkladu tvého Syna a 
zvát k tobě ty, kdo jsou zraněni, ztraceni a zoufalí.  Daruj svému lidu i celému světu jednotu a 
pokoj. Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, jenž s Tebou a s 
Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: Skutky 4,5–12 
 
Píseň: 23 
  
2. čtení: Jan 10,11–18 
 
Kázání 

 
Pastýř. Pro Ježíšovy současníky srozumitelné a běžné slovo. Známé povolání. My, lidé žijící 

v průmyslové společnosti už pastýře ovcí ani jiného zvířectva jen tak nepotkáme. Naštěstí 
můžeme ještě narazit alespoň na ta zvířata. Přesto je nám ten biblický obraz jistě dobře známý 
a víme, co si za ním představit. Zásluhou žalmu 23. je připodobnění Hospodina k pastýři velice 
známé a to i mezi těmi, kteří toho jinak z Bible moc nepochytili.  

Jako pastýře zobrazovali Ježíše již raní křesťané na malbách v katakombách. Někdy mu navíc 
do náruče či na ramena přimalovali ovečku. Jak krásný a útěšný obraz! A můžeme žasnout 
nad tím, že Ježíš navzdory rozličným zkušenostem s ovcemi pro sebe užívá zrovna přirovnání 
k dobrému pastýři. 

 Bylo a je mnoho pastýřů, správců Božího lidu. Různých pastýřů – lepších i horších, 
svědomitých i lehkovážných. A mezi nimi snad i nějací převlečení vlci. Avšak i ti, kdo berou 



svůj úkol nanejvýš zodpovědně, jsou stejně jen nájemci. Ovce nejsou jejich, byly jim svěřeny. 
Je pouze jeden Majitel stáda. Pouze On je tím skutečným, dobrým, ideálním Pastýřem. 
Dokážou ti ostatní dát svůj život za ovce, chránit je před nebezpečím za cenu ztráty vlastního 
života? Nebo při blížícím se nebezpečí vezmou raději nohy na ramena a zanechají ovce na 
pospas šelmám? Naštěstí nezáleží vše jen na nich. Na jejich odvaze, zodpovědnosti, věrnosti. 
Tam, kde lidé zklamou, ujímá se svého stáda On sám. Není mu jedno, jak to s jeho ovečkami 
dopadne, nenechá je napospas vlkům a jiné dravé zvěři. Nenechá je bezcílně se potulovat bez 
dozoru. On za ovce pokládá svůj život. Dobrovolně, nezištně, z lásky. Z Boží lásky. Nesnaží 
se zachránit sám sebe, ale ty, kdo jsou jeho. Nezachráněný Zachránce.  

Jeho ovce jej znají, slyší jeho hlas, radostně jdou za ním, protože ho dobře znají. Ale 
dokážeme opravdu rozpoznat, kdo nás volá? Dokážeme skutečně rozeznat jeho hlas, 
zaslechnout jej v hluku světa, ve změti mnoha hlasů, které na nás dorážejí? Dokážeme 
zaslechnout jeho tichý hlas ve zmatku a víření našich myslí a srdcí? A pokud ho zaslechneme, 
jsme ochotni jít bezpodmínečně za ním? 

Bylo a je mnoho těch, kdo si činí nárok na to, aby je druzí poslouchali. A mezi nimi jsou vlci, 
kteří chtějí vládnout ostatním. Buď se prosadí sami svou dravostí a krutostí, nebo naopak 
dovedně zamaskují svoji pravou tvář a obloudí druhé krásnými a medovými slovy. S dobrým 
pastýřem nemají tihle nic společného. Neprošli jeho školou. Neučili se jeho způsobům. O ty, 
kdo jsou jim poddáni, nemají skutečný zájem. Starají se pouze o sebe. A tak ovládají státy a 
národy, utlačují a kořistí, vymáhají i pomáhají – sami sobě. A někdy teče i krev, když druzí 
nemlčí a nechovají se jako poslušné ovečky. Necítí za ostatní odpovědnost, místo toho si na 
ně činí nárok. Nedejme se jimi tedy zmást a nepodlehněme jim. Nenechme se odvést od 
Ježíšova láskyplného způsobu jednání.  

Obraz Ježíše jako dobrého pastýře, který pokládá svůj život za ovce, ukazuje, že právě láska 
a oběť jsou – a mají být – základními principy života a vztahů ve světě. Jsou do něj zřetelně 
přineseny tím, kdo přichází od Boha a zjevuje jeho vůli. Ti, kdo si myslí, že svět funguje na 
základě moci a násilí, nic nepochopili. Zatím se může zdát, že oni jsou těmi, kdo se vyznají, 
že to vzali za správný konec, ale všeho do času. Skutečnou perspektivu úspěchu má Ježíšův 
postoj. 

Ten skutečný, dobrý pastýř vede své ovce s laskavostí. Zná je, zná jejich potřeby. A ví, že to 
jeho stádo ještě není kompletní. Má ještě i jiné ovce. Cítí zodpovědnost za všechny. Za ty, 
které jsou v jeho ovčinci, i za ty, které se zatím pasou na jiných pastvinách. V našem dnešním 
kontextu můžeme pomyslet na ty, kdo neznají Ježíše. Ani tyto ovce mu nejsou lhostejné. Volá 
na ně, aby našly cestu k němu. Aby byly tam, kde je jejich místo a mohly okusit tu nejlepší 
pastvu. Protože On ví, kde ji hledat. Chce shromáždit všechny do jednoho stáda. Nemusí je 
nutně dovést do stejné ohrady, chce je přivést k sobě. To podstatné je, aby přišly k němu. 
Překračuje hranice, bariéry, ploty, nespokojí se s daným stavem. Jeho obzor není úzký, zdá se, 
že má zálibu ve sjednocování a spojování. Ale co ovce? Mají také ony touhu po rozšíření stáda, 
nevadí jim, když jejich pastýř vyhlíží za plot té jejich ohrady? A nedívají se úkosem na ty, 
které jsou jinde, které dělají věci jinak, ačkoli už všechny patří jednomu pastýři a tvoří jedno 
stádo? 



Sestry a bratři, obraz dobrého pastýře krásně vyjadřuje Boží lásku a milosrdenství. Skrze 
Ježíše, dobrého pastýře, je nám umožněno přicházet k Bohu a tím k sobě samým. Nalézt to 
podstatné, nalézt smysl – svého života i veškerého bytí. A ukazovat na něj i těm, kdo ho ještě 
neznají. A pro ty z nás, kterým je někdo svěřen, je vzor dobrého pastýře příkladem 
k napodobování. Pamatujme – skutečná síla nevězí v prosazování sebe a své moci, ale v lásce.  

 
Píseň: 417 
 
Přímluvy: Prosme Pána slovy „Prosíme Tě, vyslyš nás“. 
 
Ježíši Kriste, dobrý pastýři, uč nás rozpoznávat tvůj hlas mezi všemi ostatními hlasy. Dej, ať 
se ti nikdy neztratíme. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Chraň stádo své církve od zlého a přiváděj do něj i ty, kdo Tě ještě neznají. Prosíme Tě, vyslyš 
nás. 
Dávej těm, kdo jsou pověřeni správou církve, odvahu a horlivost v jejich službě a rozmnožuj 
jejich řady. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Dej, ať ti, kdo mají pravomoc nad druhými, jednají zodpovědně a mají na mysli jejich 
prospěch. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Daruj pokoj a bezpečí všem, kdo se nacházejí v místech násilí, útlaku nebo přírodních pohrom. 
Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Pomáhej těm, kdo trpí chudobou a sociálním vyloučením, daruj naději těm, jejichž budoucnost 
je nejistá. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
Uděl své požehnání našim rodinám, našim městům i vesnicím, celé naší zemi a také 
kontinentu, na němž žijeme. Prosíme Tě, vyslyš nás. 
  
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 662 
 
Ohlášky 
 

- Můžete si stále objednávat nový zpěvník, zatím za 490,- Kč. Prosíme také, abyste 
zvážili, zda nemůžete přispět rovněž na nákup zpěvníků pro sbor.  

- Ve středu od 17:30 se koná biblická hodina on-line a ve čtvrtek od 18 hod. setkání 
mládeže on-line. 

- K bohoslužbám se sejdeme opět v neděli v 9 hod.  
- Narozeniny slaví sestra Libuše Zavoralová. Přejeme ji Boží požehnání a vše dobré. 

 



Poslání: A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, 
jak nám přikázal. (1. Janův 3,23) 
 
Požehnání: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých 
velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho 
vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! 
Amen. (Židům 13,20–21) 
 
Píseň: 346 
 
 
 


