
Bohoslužba 4. 7. 2021 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! 
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou 
hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. 
Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. (Žalm 27,7–
9) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 209 
 
Modlitba: Dobrý Bože, Ty jsi stále připraven štědře nás zahrnovat svými dary  
a svou láskou. Dáváš nám mnoho dobrého bez ohledu na naše zásluhy. Stále nám 
nabízíš své odpuštění a svůj pokoj. Děkujeme za to. Pomoz nám hledat to, co je 
hodnotné a usilovat o to, co je správné ve tvých očích. Dej nám odvahu svědčit 
 o tobě a tvé lásce. Pomoz nám být věrohodnými svědky evangelia za všech 
životních okolností. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána  
a bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: 1. Královská 19,1–8 
 
Píseň: 632 
  
2. čtení: 2. Korintským 12,2–10 
 
Kázání 

 
Pavel má problém. Přesněji řečeno má tento velký apoštol Kristův problémů 

docela dost. Jeho život je obtížemi prošpikován. Slyšeli jsme ten výčet: slabost, 
urážky, útrapy, pronásledování, úzkosti. K tomu musíme připočíst třeba ještě 
nesnadné a nebezpečné cestování nebo potíže ve sborech, o něž měl péči. Zrovna 
v korintské křesťanské obci to neměl příliš jednoduché. Ale kromě různých 



těžkostí, provázejících jeho apoštolskou činnost, jej trápí ještě jedna speciální 
nepříjemnost. O tom však až později. 

Kromě potíží má však Pavel také nevšední duchovní zážitky. Ve vytržení se ocitl 
v bezprostřední blízkosti Boží, v říši absolutní blaženosti. Uslyšel věci, které není 
člověku dovoleno vyslovit. Zkrátka zakusil vrcholnou duchovní zkušenost. Kam 
dál to v tomto ohledu může člověk za svého pozemského pobytu dotáhnout? 
Přestože to Pavel líčí takovým způsobem, jako by se jednalo o zkušenost někoho 
jiného, jistě popisuje svůj osobní zážitek. Tak se v jeho životě a službě potkávají 
chvíle extatického vytržení s okamžiky slabosti a trápení. Jednou se nachází ve 
stavu rajské blaženosti a pak se musí zase vypořádávat s tím, co mu komplikuje 
život. Ale Pavel je zvláštní povaha. Nechce se chlubit svými úspěchy  
a mimořádnými zážitky. Ostatně jako prevence proti povyšování mu slouží právě 
ten zmíněný specifický problém.  

Jeho slovy řečeno se jedná o osten, o satanova posla, vlastně satanova anděla, 
který mu doslovně dává pěstí, políčkuje ho. Snad se jednalo o nějaké trvalé 
zdravotní potíže, možná Pavel myslel své odpůrce, ale možná to bylo ještě něco 
jiného. Jistě však nic příjemného. Rád by se tohoto ostnu zbavil a opakovaně 
prosil Boha, aby jej tohoto trápení ušetřil. Leč neúspěšně. Nebyl vyslyšen. Pán 
mu jeho prosbu nesplnil, ale ujistil jej svou milostí, přízní. Modlitba tedy nemusí 
vždy přinést splnění našich přání. Ale to neznamená, že modlitba, tato důležitá 
součást křesťanského života a vztahu k Bohu, nefunguje a že nemá cenu se modlit. 
I negativní odpověď je odpověď.  I když Bůh Pavlovi nevyhověl, dal mu sílu, aby 
mohl obtíže vydržet. A také mu dal znát, že slabost je důležitá. Síla se totiž podle 
Boží logiky projevuje ve slabosti, moc se dokonává v ne-moci. Pavel se naučil 
přijímat to, co mu komplikuje život, břemena své apoštolské služby. Dokázal jim 
přitakat. Ví však také, že to všechno nesnáší jen tak, pro nic za nic, nýbrž že se 
jedná o nutnou součást jeho služby a že to činí pro Krista. Naučil se skutečně ve 
slabosti nacházet sílu, moc v ne-moci. Síla a moc Kristova se totiž projevuje právě 
tehdy, když je slabý. Právě v takové situaci dostává Kristus prostor, aby působil 
skrze člověka. Ani taková postava jako Pavel, který byl ke svému úkolu Bohem 
přímo povolán a ocitl se v Boží blízkosti, nebyl tedy ušetřen problémů a trápení. 
Ale navzdory všem těmto nesnázím Pavel svoji službu nevzdává. Horlivě usiluje 
o šíření evangelia, ať ho to stojí jakoukoli cenu. 

Na vlastní slabost se v našem světě moc nehraje. Důležité je být silný; silnější  
a schopnější než ti druzí; pak můžete vyhrát. Cesta k úspěchu vede skrze sílu  
a sebeprosazování. Možná se ještě tak někdy pochlubíme svými nemocemi  
a zdravotními obtížemi a jsme rádi, když trumfneme svého druha. To je však spíše 



taková z nouze ctnost. Ale většinou bychom asi raději stále vypadali mladě  
a krásně, byli plni síly a elánu. Kdo ze starších lidí alespoň občas nostalgicky 
nevzpomene na léta svého mládí… 

Křesťanství je však plné paradoxů. Ten Pavlův postoj přijímání slabosti a útrap 
a Boží vysvětlení, které mu poskytl, k nim patří. Je to však tak překvapivé? Vždyť 
sám Bůh se představuje v Kristu jako ten, kdo si vybral slabé lidské tělo, aby 
v něm přebýval a aby v něm působil. Bůh tedy přijal naši slabost, naše omezení  
a naše trápení. Není to pod jeho úroveň. Může působit i mimořádnými prostředky, 
ale rád si používá lidi. Dokáže si poradit i s takovým nedokonalým materiálem, 
jakým jsme my. 

To vše je pro nás dobrou zprávou. Jistě má každý z nás své slabosti, prožívá 
různé těžkosti a strasti, ať už na rovině tělesné, duševní či duchovní. A také se 
nemusíme chtít těchto nepříjemností za každou cenu zbavit. Není třeba považovat 
nemoc nebo neúspěch za něco nepatřičného, za projev Božího trestu, jeho 
nepřízně. Nevyslyšená modlitba také nemusí být prohra a důkaz toho, že Bůh 
neslyší nebo si nás nevšímá. Nejsme roboti, kteří by za všech okolností fungovali 
bezchybně. Potíže a těžkosti k lidskému údělu patří. Ale tím nejsme vyřazeni ze 
hry. Naopak, právě tím jsme patrně pro Boha použitelnějšími. Snášení těžkostí 
nám může posloužit jako škola trpělivosti a připravit nás na další úkoly. 
Nemusíme spoléhat na své schopnosti, na svoji šikovnost. To jistě není nic proti 
zdravému sebevědomí. Přehnané zpochybňování a shazování svých dovedností 
není žádná ctnost. Vždyť naše schopnosti a nadání jsou Božím darem. Ale když 
si uvědomíme své limity, pak můžeme dát Bohu prostor pro jeho aktivitu v nás  
a skrze nás. Čím je člověk schopnější a sebejistější, tím větší nebezpečí pýchy  
a vychloubání mu hrozí. To platí také o duchovních skutečnostech. Zřejmě to 
hrozilo i Pavlovi, přestože byl Bohu tak blízko. Proto musel být uzemňován tím 
neznámým trápením. Když si však přiznáme a přijmeme svoji slabost  
a nedostatečnost a dáme je do Božích služeb, pak se můžeme divit, co skrze nás 
dokáže Bůh vykonat. Možná v takovém případě může být i naše radost z dobrého 
díla, které se mohlo naším prostřednictvím uskutečnit, větší, než kdyby se jednalo 
o něco samozřejmého. Povedlo se totiž něco, co jsme ani sami nečekali, nač jsme 
si nevěřili. A takové pozitivní překvapení jistě potěší. 
 
Píseň: 648 
 
 
 



Přímluvy 
 
Volejme k Bohu slovy: Prosíme tě, vyslyš nás: 
 
Pane, podle tvé logiky se ve slabosti projevuje síla. Pomáhej nám přijímat naše 
slabosti a omezení a dávat se ti k dispozici, abys mohl jednat i skrze naši křehkost. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Předkládáme ti lidi nemocné a slabé, zvláště ty, které známe. Buď jim oporou a 
pomáhej jim zvládat jejich obtíže. Pokud je to tvá vůle, daruj jim zase ztracené 
zdraví. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Dávej svůj pokoj do světa prostoupeného nenávistí, násilím a neporozuměním. 
Ochraňuj pronásledované křesťany i všechny další oběti útlaku a diktatur. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Dej, ať v naší zemi vládne spravedlnost, ať politici, soudci, úředníci, novináři  
a všichni, kdo plní důležité úkoly, jednají moudře a pravdivě. Prosíme tě, vyslyš 
nás. 
Pomáhej všem obyvatelům postižených přírodními pohromami na jižní Moravě  
a na Lounsku. Daruj sílu také všem, kdo se zapojili do úklidu a oprav.  
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Děkujeme za čas prázdnin a odpočinku a prosíme za všechny, kdo vyrážejí na 
cesty, abys je chránil. Dej, ať umíme i v běžném životě nalézt správný poměr 
práce a oddechu. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Děkujeme za vše dobré z odkazu Cyrila a Metoděje i Jana Husa. Dej, ať se 
inspirujeme jejich odvahou a zápalem pro tebe. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá chvíle 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 308,1–9 
 
Ohlášky 
 

 Jsou prázdniny, dalším setkáním budou až nedělní bohoslužby v 9:00 

 V úterý 6. 7. se od 17 hod. v husitském kostele uskuteční Večer pro mistra 
Jana. Náplní bude hudba a mluvené slovo. 



 Kdo daruje starší, ale použitelné dětské kolo nebo koloběžku? Na příměstský 
tábor pro sociálně znevýhodněné děti sháníme dětská kola (pro 6-15 let) nebo 
koloběžky. Účastníci tábora se budou učit základnímu servisu a údržbě 
cyklistických kol. Následně proběhne akce na dopravním hřišti. Opravená 
kola a koloběžky si děti budou moci na konci tábora odvézt. Kola je možné 
přivážet do klubu Střelka Palackého 99, Dvůr Králové n. L. nebo kontaktovat 
pracovníky klubu na tel. 731 604 695 nebo mailu: strelka@charitadk.cz. 

 
Poslání: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro 
Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2. Korintským 12,10) 
 
Požehnání: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši 
i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
 
Píseň: 308,10-15 
 
 
 
 
 
 


