
Svatodušní neděle 23. 5. 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: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118,24) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 675 
 
Modlitba: Veliký Bože, vdechuješ do našich kostí život a tvůj Duch světu přináší pravdu. 
Sešli nám tohoto Ducha, proměň nás svojí pravdou a dej nám jazyk pro hlásání tvého 
evangelia. Vyšli i nás v síle téhož Ducha, abychom mohli rozšiřovat oheň tvé lásky. Ať nás 
jeho odvaha proměňuje, ať nás vede jeho mírnost. Naplň nás týmž Duchem, abychom mohli 
milovat to, co je dobré a správné a stále se radovali v jeho potěšení. Prosíme o to skrze tvého 
Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen.  
  
1. čtení: Ezechiel 37,1–14 
 
Píseň: 370 
 
2. čtení: Skutky 2,1–21  
 
Kázání 

 
Duch. Když dnes zazní toto slovo, většina lidí si zřejmě představí strašidlo, nějakou 

nehmotnou bytost. Někteří by ještě tak možná mohli pomyslet i na jednu ze složek lidské 
bytosti, na její duchovní dimenzi. Jenže když řekneme slovo „Duch“ o Letnicích v kostele, je 
jasné, že se bude mluvit o Duchu svatém. V křesťanství má Duch, Duch s velkým „D“, Duch 
svatý, charakter osoby a božskou kvalitu. Možná víte, že v biblické hebrejštině můžeme 
stejným výrazem vyjádřit několik skutečností – duch, dech, vítr… Všechny tyto skutečnosti 
mají něco společného. Nejsou to veličiny statické, nehybné. Naopak, označují cosi aktivního, 
živoucího. Souvisejí se životem. Duch či vítr Boží se objevuje hned na počátku příběhu o 
stvoření světa. V Ezechielově vidění duch oživuje mrtvé kosti. Do toho, co bylo mrtvé, co už 
vlastně nebylo, přichází s duchem také život.  A při zrodu církve, jak jej líčí Skutky apoštolské, 
také hraje Duch zásadní roli. Přichází a tvoří něco nového. Dává sílu a schopnosti k dílu, jež 
mají Ježíšovi následovníci uskutečnit. Duch svatý je tedy účasten počátků, obnovy, tvoření, 



má co do činění se životem. Dává sílu k novým úkolům. A to jednotlivcům i celému 
společenství. 

Duch svatý je po Kristově odchodu do nebe Bohem přítomným ve světě, tím, kdo je nám 
blízký, kdo chce přebývat v našem nitru. Ano, po Ježíšově nanebevstoupení není svět 
ponechán bez Boží přítomnosti, není vydán na pospas zlu a jeho silám. Bůh si nehledí svých 
soukromých starostí. Bůh není jen Stvořitelem, Soudcem, prostě tím mocným, 
nepředstavitelným a nedosažitelným, ale je Bohem blízkým, který se vejde do našeho nitra a 
spokojí se s ním. Nepotřebuje přebývat v luxusních podmínkách, spokojí se s málem. Vystačí 
si tedy i s námi a s tím, co mu můžeme nabídnout. 

Jenže nechce v nás přebývat proto, abychom si jej sobecky pěstovali a uzavřeli se před 
světem, před druhými. Duch svatý není duchem izolace. Je oživovatelem našeho lidství, které 
by mělo být zaměřeno k prospěchu druhých. Není Duchem usilujícím pouze o nás, o naše 
dobro, o naši proměnu, ale také o proměnu a dobro celého světa, celého stvoření. Proto nás 
vede k tomu, abychom nezavírali oči před bídou tohoto světa, před utrpením a bolestí celého 
tvorstva, nejen lidí. S jeho přispěním může přijít náprava všeho porušeného, může oživnout 
to, co se již jeví jako totálně mrtvé a nepoužitelné. To je zdroj naděje, z něhož smíme čerpat 
v současné situaci, ať už se to týká našich osobních záležitostí nebo dění v církvi až po události 
celospolečenského a celosvětového rozměru. Duch napomáhá k dosažení toho, co je nám 
představeno jako cíl dějin, cíl celého stvoření, tedy Božího království. 

Jako tvůrce církve je Ducha možno považovat i za toho, jehož záměrem je lidi spojovat. 
Samozřejmě ne každé spojení, ne každá blízkost, je k dobrému. Spojit se je možné i k činění 
zla. Ostatně jeden trestný čin se jmenuje výstižně „zločinné spolčení“. Ale lidé se naštěstí 
mohou spojit i ke konání dobra. Přes veškeré odlišnosti mohou tvořit společenství a nacházet 
společnou řeč. Působení Ducha svatého je však působením Božím. Je to Boží aktivita. Proto 
je třeba dávat si pozor na to, abychom se nesnažili jej nahrazovat. A také, abychom se nestavěli 
proti jeho působení, nekladli mu překážky. 

Duch svatý, Duch Boží – to znamená, že jde o Ducha dobrého, o Ducha, který působí dobro 
a inspiruje, uschopňuje lidské bytosti k jeho konání. Je však třeba rozlišovat „duchy“. Žijeme 
ve světě mnoha různých názorů, myšlenek, ideologií. Často protichůdných. Ani církev není 
takového zmatení ušetřena. Jeden tvrdí to, druhý ono. Není jednoduché rozeznat pravdu od lži, 
dobro od zla. Jak nenaletět zlu a lži? Inu, s pomocí Ducha svatého se s tím jistě dá něco dělat. 
Můžeme odhalit zlo a hřích tím, že se podíváme na podstatu daného jednání a zkusíme se 
zamyslet nad tím, k čemu takové jednání povede, jakým směrem míří. Má vést k lásce, ke 
skutečnému dobru, nebo je v pozadí sobectví, nenávist, snaha o manipulaci?  

Co může Duch svatý znamenat konkrétně pro nás, pro naši církev? Čím nás může obohatit, 
jakým směrem nás může proměnit? Oč bychom jej měli prosit? 

Pokud si na pomoc vezmeme příběh o vzniku církve ze Skutků, pak jedním z jeho darů je 
mluvení různými jazyky. Ač se tento dar ještě i dnes vyskytuje, můžeme tuto záležitost uchopit 
také v trochu jiném smyslu. Darem Ducha může být zkrátka srozumitelnost. Schopnost mluvit 
a jednat tak, aby nám lidé rozuměli. Aby církev ve své rozmanitosti dokázala oslovovat lidi 



různého postavení, vzdělání, lidi pocházející z rozličných národů a kultur. Evangelium je totiž 
zvěst určená všem, která má znít po celém světě.   

Dalšími dary Ducha svatého jsou odvaha a také schopnost věcem správně porozumět. 
Správně je vyložit. Listujeme-li stránkami evangelií, pak vidíme, jak byli učedníci za dob 
svého putování s Pánem Ježíšem nechápaví a jak se chovali nestatečně. Měli se ještě čemu 
učit. Během letničních událostí však vidíme jiný obrázek. Narážíme na výraznou změnu 
v jejich jednání. Tihle muži se nyní dokáží postavit před zástup a oslovit jej. Dokázali pochopit 
a vysvětlit, co se děje. Už se nebojí, už jim bylo dáno porozumění. Proto mohou vystoupit 
veřejně.  

Srozumitelnost, odvaha a správný vhled do zvěsti Písma i do dění okolo nás jsou důležitými 
předpoklady pro účinné působení církve. Snad jsou to tedy schopnosti, o něž bychom měli 
prosit i my, a to jak pro sebe, tak i pro společenství církve. Tak abychom jako jednotlivci i 
jako společenství s pomocí Ducha svatého byli uschopněni plnit úkoly, které jsou nám 
svěřeny. 
 
Vyznání vin, Slovo milosti 
 
Apoštolské vyznání víry 
 
Píseň: 367 
 
Večeře Páně:  
 
Píseň: 366 
 
Přímluvy: Volejme k Bohu slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“. 
 
Dobrý Bože, v tento den si připomínáme, že skrze svého svatého Ducha nepřestáváš působit 
v tomto světě. Proto k tobě voláme: 
Dávej všem křesťanům, zvláště pak kazatelům a představitelům církví, odvahu a schopnost 
srozumitelně zvěstovat evangelium. K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Sesílej svého Ducha, aby se vznášel nad zmatky současného světa a přinášel světlo a radost 
osamělým, rezignovaným a zlomeným lidem. K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Pomáhej naši společnosti nacházet způsoby, jak rozeznat pravdu od lži, dobro od zla. Dávej 
nám sílu se pravdy a dobra statečně zastávat. K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Dávej politickým představitelům moudrost při rozhodování o budoucnosti naší země i Evropy. 
Ať nezapomínají na ty nejchudší a nejslabší. K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
Děkujeme za slábnutí pandemie v naší zemi, za návrat k volnějšímu způsobu života. Avšak na 
jiných místech je situace vážná. Buď tam přítomen. Pomáhej nemocným, potěšuj zarmoucené, 
posiluj lékaře a všechny, kdo slouží druhým. K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 



Naplňuj pokojem srdce zklamaných a zdrcených, potěšuj pronásledované, dopřávej mír tam, 
kde panuje násilí a nenávist, dávej svobodu tam, kde jedni vládnou surově nad druhými.  
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Ohlášky 
 

 V pátek proběhl synod naší církve. Byla zvolena nová synodní rada ve složení Pavel 
Pokorný (synodní senior), Ondřej Titěra, Roman Mazur (náměstci synodního seniora), 
Jiří Schneider (synodní kurátor), Simona Kopecká, Jana Šarounová (náměstkyně 
synodního kurátora). 
Synod vydal poselství, jehož znění naleznete zde: https://www.e-
cirkev.cz/aktuality/poselstvi-synodu/ 

 Stále můžete přispívat na nákup nových zpěvníků pro sborové potřeby. Vrcholí také doba, 
po kterou si můžete objednat zpěvník za zvýhodněnou cenu. 

 Program v týdnu:  
V úterý a ve čtvrtek od 15 hodin se uskuteční brigáda. 
Ve středu od 17:30 se koná biblická hodina on-line. 
V pátek od 17 hodin se koná další ročník Noci kostelů. Kromě našeho kostela budou přístupné 
i další kostely ve městě. Děti se mohou zapojit do ekumenické putovní hry. Program naleznete 
na internetových stránkách sboru. 

 Na neděli 13. června staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění. Seznam členů 
s hlasovacím právem je vyvěšen v kostele. Pokud v něm shledáte nějaké chyby, nahlaste 
je staršovstvu.  

 Narozeniny v týdnu oslaví Jan Vávra. Přejeme mu všechno dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, 
ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se 
Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, 
nezáviďme jeden druhému. (Galatským 5,22–26) 
 
Požehnání: Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář 
 a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: 672 
 
 


