
Bohoslužba 29. 8. 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: Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. (Žalm 112,4) 
 
Pozdrav  
 
Píseň: 219 
 
Modlitba: Bože, ty jsi tvůrcem a dárcem všeho dobrého. Uč nás tě stále milovat a pomáhej nám žít tak, jak 
to vyžaduje pravá zbožnost. Naplňuj nás dobrotou a milosrdenstvím, aby náš život přinášel náležité ovoce. 
Dej, ať tě nectíme pouze ústy, nýbrž ať tobě a sobě navzájem sloužíme s vynalézavostí a radostí. Odpouštěj 
nám naše viny, ať i my, proměněni tvou láskou umíme odpouštět našim bližním. Prosíme o to skrze Ježíše 
Krista, tvého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen.  
 
1. čtení: Přísloví 15,23–33 
 
Píseň: 118,1–4 
 
2. čtení: Jakub 1,17–27 
 
Kázání 
 
Drazí, 
Není pro vás žádným překvapením, že vše dobré, dokonalé a naplněné pochází od Boha. Na rozdíl  
od nebeských těles, která jednou svítí a pak zase zajdou a zase svítí a zase zajdou a občas se i zatmí, je Bůh 
pořád stejný. U něho je trvale rozsvíceno. A řekl si, že bude dobré, když stvoří, dokonce přímo porodí také 
nás. A to slovem pravdy, skrze přijetí zvěsti evangelia Ježíše Krista, abychom mohli být prvními plody, 
počátkem toho, co stvořil pro věčnost. Alespoň v něčem můžeme být první… 
Moji milí, je dobré, když umíme naslouchat, pozorně naslouchat. Naslouchat druhým, abychom se vůbec 
dovedli dorozumět a každý z nás nemluvil o něčem jiném. Pozorným nasloucháním by se dalo předejít různým 
nedorozuměním. Vždyť to znáte: Jeden o voze a druhý o koze… Ale hlavně je dobré naslouchat tomu slovu, 
skrze které nás Bůh zrodil. Takže radím spíše naslouchat, než mluvit. Mít otevřenější uši a srdce než ústa. 
Raději chvíli počkejte, než něco pronesete. A také nespěchejte s hněvem. Žádné okamžité výbuchy vzteku. 
Když moc mluvíme, tak málo posloucháme a když se rozčílíme, pak už s námi není vůbec žádná řeč.  
A vede to k něčemu dobrému a bohulibému? A podobně tomu může být i s modlitbou. Když pořád mluvíme 
nebo se dokonce rozčilujeme, jaké nespravedlnosti nás potkávají, a hlavou nám víří všechno možné, pak už 
pro Boží hlas nemusí zůstat prostor. Anebo ho zkrátka přeslechneme, protože se nesoustředíme. 
Nepostřehneme, že nám Pán chce něco říct. Nedáme mu šanci, aby nás oslovil. Je tomu podobně jako ve 
fotbale. Když se brankář pořádně nekoncentruje, může dostat gól, ani neví jak. Myslí na všechno možné a ani 
si nevšimne, že mu míč letí do sítě. Méně znamená někdy více. Protože když se ztišíte a budete více 
poslouchat, než mluvit, pak třeba zjistíte, že se věci mají jinak, než jste si mysleli. Ale skutečně se ztišit, to 
není vůbec jednoduché, je třeba se tomu učit. Dá to práci.  



Tím vším samozřejmě neříkám, že nemáte říkat vůbec nic. Ale dávejte si pozor, slova mohou být nebezpečná 
a zraňující. A čím je těch slov více, tím více toto nebezpečí vzrůstá. 
Ani vztek není cestou kupředu. Když vsadíte jen na něj, problém se nevyřeší. Ale řešení je k dispozici. 
Hledejte ho uvnitř sebe. Nezabývejte se tím, co není k ničemu a najděte v sobě slovo od Pána Boha – někde 
ve vás by přece mělo být. Takové slovo vám může pomoci. Co pomoci – ono vás může zachránit. Možná se 
to slovo zdá nepatrné a slabé, ale ve skutečnosti má sílu. 
Jenže ani nasloucháním slovu to nekončí. Musíte ještě převést to slovo do praxe. Žít podle něj. Něco na jeho 
základě vytvořit. Je tomu jako u básníků – ti slovo někde – třeba i v sobě – zaslechnou a dají ho na papír.  
A když je báseň dobrá, pak z ní mají lidé užitek. Buďte tedy i vy poety, básníky života. Když to slovo necháte 
ležet ladem, pak z něho nic nebude. Nepomůže vám ani nikomu jinému. Tvořte tedy i vy díky tomu slovu 
dobré a krásné dílo svého života.  
A jednejte podle zákona svobody. Když tento zákon vezmete vážně, stanete se šťastnými v tom, co budete 
vytvářet. A co ten zákon svobody říká? „Buďte milosrdní.“ Milosrdenství, slitování je všestranně prospěšné. 
Vždyť kdo se slituje nad druhým, dělá něco i pro sebe. Pokud totiž odpustíte druhým a přestanete se na ně 
hněvat, osvobodíte se ze sevření hněvu. Z toho, co vás ovládá. Uleví se vám. Když si uvědomíte, že nejste 
dokonalí, pak nemusíte na druhých vyžadovat, aby byli dokonalí oni. Mějte pro ně a jejich chyby pochopení. 
Berte je s nadhledem. To pomůže oběma stranám. Opadne vzájemné napětí. Ale hlavně si připusťte, že Bůh 
je milosrdný. To je vlastně podstata evangelia, té dobré zprávy, která se k vám donesla. Mějte to stále na 
paměti. A pak se nezapomínejte řídit Božím příkladem. Tak se vám otevře prostor ke svobodnému životu 
podle toho, jaké vás Bůh chce mít. 
A opakuji: dávejte si pozor na jazyk. Kroťte ho. Pokud skutečně nasloucháte Pánu Bohu, pak by ve vás mělo 
zapustit kořeny něco z toho jeho milosrdenství. Tak se promění nejen vaše jednání, ale také mluvení. 
V opačném případě je něco špatně. Slova mohou opravdu způsobit mnoho zlého. Nejen činy, ale také slova 
ubližují. Dokonce i svým rádoby zbožným mluvením můžeme chybovat. Třeba, když ve jménu Božím říkáme 
to, co se mu vůbec nezamlouvá. Když slovy zraňujeme a ubíjíme druhé. Když svými slovy děláme Pánu Bohu 
špatnou reklamu a křivíme jeho obraz. Nebo když sršíme hněvem proti druhým a přivoláváme na ně Boží 
tresty a pekelný oheň, místo toho, abychom šířili jeho lásku a milosrdenství. Takových způsobů se varujte. 
Místo toho raději pomáhejte těm, kdo vaši pomoc potřebují. Lidem, kteří jsou bezbranní a na okraji 
společnosti. Těm, o které se nikdo nezajímá. To je lepší, než někde pokřikovat a vylévat si zlost. Tak se budete 
Bohu líbit a uchráníte se od nespravedlnosti světa, od sobecké touhy po penězích a vlivu. Od sebeprosazování 
a egoismu. Služba Bohu a služba lidem jdou totiž ruku v ruce. Pravá zbožnost se projevuje v obyčejném, 
každodenním jednání. Obvykle to není žádná nápadná podívaná. S tím se spokojte, toho se držte a nehoňte se 
za mocí a slávou. Tak se budete líbit Pánu. A o to přece jde.  
 
Píseň: 688 
 
Přímluvy 
 
Milosrdný Bože, uč nás naslouchat tobě i lidem a nepronášet nic, čeho bychom pak museli litovat. Pomoz 
nám, ať jsme k sobě navzájem ohleduplní a milosrdní. Pane, smiluj se.  
Žijeme ve světě plném vřavy a hluku. Tolik  toho děje kolem nás i v nás. Dávej přesto do našich srdcí i myslí 
svůj pokoj. Pane, smiluj se.  
Přimlouváme se za ty, kdo žijí na okraji společnosti, za ty, o které se nikdo nezajímá, za ty, kteří to mají těžké. 
Ukazuj nám, jak máme potřebným lidem pomáhat. Pane, smiluj se.  
Udílej své požehnání všem, kdo se vracejí do škol – žákům, studentům, učitelům, ať zvládají všechny nároky, 
které jsou na ně kladeny. Pane, smiluj se.  
Daruj mír obyvatelům Afghánistánu i dalších zemí, které se ocitly ve víru násilí a nenávisti. Posílej pomocné 
ruce na Haiti i další místa, kde lidé zažívají těžké chvíle. Pane, smiluj se.  



 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 500 
 
Ohlášky 

 Zítra tj. v pondělí 30. srpna se můžete připojit k ekumenické bohoslužbě pro Moravu, na níž zazní slova 
útěchy, naděje a lásky postiženým tornádem a poděkování těm, kdo jim pomáhají. Bohoslužba se koná 
v kostele sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, sledovat ji lze na Facebooku, YouTube a na stránkách 
www.diakoniespolu.cz.  

 V sobotu 4. září se od 17 hod. koná posezení u ohně na farní zahradě u příležitosti konce prázdnin. Přineste 
si, prosím, vlastní potraviny. 

 Příští neděli 5. září se sejdeme k dětským bohoslužbám. Sbírka bude určena na podporu škol Evangelické 
akademie. 

 Příští neděli se v letohradském sboru po skončení bohoslužeb odehraje vernisáž výstavy fotografií Vojtěcha 
Zikmunda nazvané Vcházení do krajiny.    

 V neděli 12. září nás navštíví členové sboru z Proseče. 

 V neděli 12. září můžete zavítat i do Třebechovic pod Orebem, kde si místní sbor bude v odloženém 
termínu připomínat 150 od svého založení a 140 let od otevření kostela. 

 Evangelická teologická fakulta nabízí kurzy celoživotního vzdělávání. Pokud máte zájem o bližší 
informace, obraťte se na br. faráře. 

 V neděli 19. září bude zdejší středisko Diakonie ČCE slavit 30 let své činnosti. 

 Ve dnech 24.–26. září se v Táboře uskuteční Sjezd (nejen) evangelické mládeže. 

 K narozeninám přejeme vše dobré a hojnost Božího požehnání Daniele Brodské, Vojtěchovi Hojnému 
a Filipovi Mosteckému.  

 
Poslání: Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není 
milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. (Jakub 2,12–13) 
 
Požehnání: Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal 
věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 
 
Píseň: 685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


