
Bohoslužba 30. 5. 2021 (Trojiční neděle) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 
Amen. (1. Timoteovi 1,17) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 604 
 
Modlitba: Bože, Stvořiteli nebe a země, ty jsi Pánem celého vesmíru. Byl jsi mezi námi přítomen v podobě 
člověka a ve svém Synu Ježíši Kristu jsi sdílel náš život a naši smrt. Tvůj Duch přebývá mezi námi a chce 
přebývat i v nás. Dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování získají v našem životě dostatečný prostor. 
Smiluj se nad námi, uč nás rozeznávat dobré od zlého a doveď nás k sobě, abychom mohli žít s tebou v plném 
společenství. Přijď tvé království. 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: Izajáš 6,1–8 
 
Píseň: 29 
  
2. čtení: Římanům 8,12–17 
 
Kázání 
Je trojiční neděle. Připomínáme si dnes, že Bůh je sice jeden a přece je ve třech osobách, což staví naši běžnou 
logiku poněkud na hlavu. Mnoha lidem se trojiční teologické poučky mohou zdát složité a nezáživné, snad  
i neupotřebitelné. Ano, teorie může být nudná, ale přesto nám něco o Bohu prozrazuje. Dává nám nahlédnout 
do Božího života. Do středu toho nejvlastnějšího a nejplnějšího bytí. Ale naštěstí nemusíme Boha chápat. 
Kdybychom ho pochopili, pak by to nebyl Bůh. Ostatně plně poznat nejsme schopni zřejmě ani naše nejbližší 
a snad nerozumíme, alespoň někdy, ani sami sobě. Bůh musí zákonitě naše poznávací schopnosti vždycky 
přesahovat.  
Učení o Boží Trojici sice není v Bibli rozvinuto, ale vychází z toho, co nám Písmo na různých místech říká. 
Tak např. v úryvku z listu Římanům jsme slyšeli o Bohu Otci, Kristu i Duchu. Trojici tady máme pěkně 
pohromadě. Není to tedy učení, které by se nezakládalo na výpovědích Písma. Pouze je dovádí do důsledků. 
Ukazuje, že Bůh je jednota v rozmanitosti. Podmínkou vzájemné lásky, vzájemného přijetí, tedy není 
uniformita. Je tomu jako v rodině. Tu tvoří mužský i ženský prvek, lidé různých povah a zálib a přesto je něco 
pojí, přesto se mohou mít rádi. 
K rodině si snad mohu dovolit přirovnat i Boží Trojici. Ale opravdu jen přirovnat. Je zde jako v lidské rodině 
otec a syn. Chybí matka, žena. Nebo nechybí? Ženu by mohl zastoupit Duch svatý, v hebrejštině je to slovo 
ženského rodu. – Tady si dovolím připomenout, že je třeba, abychom si dávali pozor, když mluvíme o Bohu. 
Vždy je to přirovnání. Tak tedy slovo Bůh, slovo mužského rodu, neznamená, že Bůh je muž. A Duch svatý 
není žena, jak bychom mohli odvodit z hebrejštiny, ani není muž, jak by napovídala čeština. Bůh je prostě jiný 
než jsme my a je nutné na to pamatovat. – Ale zpět k rodinnému přirovnání – do této božské rodiny má přístup 
každý z nás. Smíme být Božími dětmi. Božími dětmi jsou vlastně všichni lidé, ale ne všichni o tom vědí. 
V Kristu je však lidem umožněno, aby žili vědomě jako členové Boží rodiny. Jako by byli předtím 



v duchovním smyslu sirotky bez řádného zázemí a dobré perspektivy. Bůh se  však chce člověka ujmout  
a nabízí mu jakousi adopci, přijetí do rodiny. Tím se paradoxně stáváme bratry a sestrami Kristovými, a přitom 
On nepřestává být Pánem. Pánem naším i celého světa. Apoštol Pavel nám k tomu říká, že v této nové podobě 
existence lze žít ve svobodě a beze strachu. Je to možné, je to výsledek působení Ducha svatého, této mateřské 
síly, který tak jako dobrá matka ujišťuje a potěšuje své dítko něžnými slovy lásky a důvěry. 
Svoboda, život beze strachu. Žít jako skutečné Boží děti. Jako v rodině, která skýtá jistotu lásky a bezpečí. Žít 
radostně, s pevnou důvěrou v Boha a s nadějí přemáhající veškerou temnotu světa i našeho nitra. To je 
možnost, to je výzva, která se před námi otevírá. Snad se to některým docela slušně daří. Takový život je 
dobrodružstvím. Stojí za to. Šťastni takoví lidé. Je tady snad i dost těch, kteří to zvládají tak napůl, ti průměrní, 
školní terminologií řečeno trojkaři. A pak jsou tady dvě krajní možnosti. Tu první představuje způsob života 
v neustálých starostech a chmurách. Takoví lidé vidí všude nějaké problémy, nedokáží se osvobodit od toho, 
co na ně tíživě dopadá, co je svazuje a zneklidňuje. Nevědí si se svobodou rady. Vlastně snad ani tu skutečnou 
svobodu nikdy neokusili. A na druhé straně je zde zase nebezpečí, že pro některé se svoboda stane bezbřehou. 
Člověk nebude respektovat Boha ani druhého a stane se sám sobě měřítkem všeho. On stanovuje pravidla. On 
rozhoduje. Tady vítězí život v sobectví, život podle vlastních plánů a představ. Obě krajní skupiny mají, nebo 
alespoň mohou mít, něco společného. Berou samy sebe příliš vážně. Nedokáží od sebe odhlédnout, soustředit 
se na Boha, nikoli na sebe. Žijí ve vězení vlastního já. Zda si za to mohou pouze oni sami, to je jiná věc.  
Svobodu je možno chápat jako svobodu od něčeho, ale také jako svobodu k něčemu. Svoboda darovaná 
Bohem nás osvobozuje od nás samých, umožňuje nám nebrat se tak vážně a nezabředávat do pasti sobectví  
a sebestřednosti. V důsledku toho jsme pak svobodni k tomu, abychom se otevřeli druhým a vycházeli ze sebe 
skrze projevy lásky. Abychom žili ve vztazích. Tady máme příklad v samotném Bohu. Vždyť máme být jeho 
obrazem. On člověka a svět ke svému bytí nepotřebuje, vystačit by si mohl sám – tedy ve třech. Jenže si 
nevystačí, nechce si vystačit. Překračuje sám sebe a tvoří. Vytváří svět a do něho zasazuje svého protějška, 
člověka. Tvora, s nímž navazuje vztah. Má k sobě někoho, komu může prokazovat lásku a od něhož také lásku 
rád přijímá. Je to zkrátka Bůh vztahový, jak sám v sobě, v Trojici, tak navenek. S oblibou dává, rozdává se. 
A důležitost vztahů potvrzuje i tím, že člověka nenechává samotného, ale tvoří dvojici – muže a ženu. Svým 
tvůrčím počinem si zadělal na spoustu problémů a zklamání. A přece to s člověkem nevzdal a nevzdává. Pořád 
mu dává šanci a má s ním dobré úmysly. 
Takový je Bůh a takoví máme být i my. Naším úkolem je odrážet nebeské poměry na zemi. Tak budeme moci 
žít už zde a nyní alespoň zčásti jako v nebi. A to má smysl.  
 
Píseň: 158  
 
Přímluvy: Prosme Boha slovy Pane, smiluj se.  
 
Milující Bože, ty jsi dobrý Otec všech lidí. Pomáhej nám, abychom si to stále uvědomovali a především, 
abychom žili skutečně jako tvé děti. Voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme, osvobozuj nás i celý svět od strachu a zmatku, sesílej do světa svůj pokoj, zvláště na místa zasažená 
násilím a nenávistí. Voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme za lidi zápasící o spravedlnost a pravdu i za všechny pronásledované a utlačované pro politické či 
náboženské přesvědčení. Voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme za ty, kterým se nedostává základních životních potřeb, za lidi bez domova, za opuštěné, za nemocné 
tělesně i duševně a za nemilované. Voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme o naše rodiny, ať jsou místem bezpečí, důvěry, lásky a porozumění mezi různými generacemi. 
Voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme za ty, kdo se připravují na službu v naší církvi i v jiných křesťanských společenstvích, ať jsou dobře 
vybaveni pro budoucí úkoly. Voláme: Pane, smiluj se. 



Prosíme o dobu, která je před námi, kdy se budeme vyrovnávat s důsledky pandemie. Dej, ať ji nepromarníme. 
Voláme: Pane, smiluj se. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 157 
 
Ohlášky 
 
Sbírky: 
- ještě dnes můžete přispět na Jeronýmovu jednotu. Sbírka je určena na podporu krytí nákladů stavebních akcí 
sborů naší církve, 
- minulý týden jsme vykonali celocírkevní sbírku pro Diakonii ČCE. Sbírka vynesla 2820 korun. Děkujeme 
všem dárcům. 
- ve sboru vybíráme na pořízení nových evangelických zpěvníků do kostela, na opravu pianina, sbíráme 
trvanlivé potraviny pro potravinové banky v našem městě. 
 
Výroční sborové shromáždění: 
- proběhne v rámci bohoslužeb 13.6. 2021, 
- seznam členů sboru s právem hlasovacím k připomínkám, účetní výkazy za minulý rok a návrh rozpočtu na 
rok 2021 jsou vyvěšeny v předsálí do kostela. 
 
V tomto týdnu proběhly ve sboru brigády a Noc kostelů. Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílů  
a organizaci. 
 
Program v následujícím týdnu: 
pondělí – konfirmační cvičení 
středa – náboženství pro děti  
čtvrtek – setkání střední generace v 17:30 hod. na faře, pokusíme se také o on-line přenos 

– možnost k připojení na biblickou hodinu trutnovského sboru v 19 hod. 
neděle – bohoslužby a nedělní škola v 9 hodin 
 
Narozeniny dnes slaví Daniel Hojný. Přejeme mu vše dobré a boží požehnání do dalších dnů. 
 
Poslání: Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a 
získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co 
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ (Matouš 28,18–20) 
 
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: 419 
 
 
 
 


