
Neděle díkůvzdání 3. 10. 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: Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své 
přízni sytíš všechno, co žije. (Žalm 145,15–16) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 667 
 
Modlitba: Bože, od Tebe pochází všechno dobré. Věci hmatatelné i ty ostatní. Dnes zvláště děkujeme za 
úrodu, která byla nebo ještě bude sklizena, za plody polí a sadů, které zaplňují naše stoly a spíže. Děkujeme, 
že smíme žít v dostatku, že je o nás postaráno. Nezasloužili jsme si žít v té bohatší části světa. Nedopusť, aby 
naše srdce byla tvrdá a neochotná rozdělit se s potřebnými. Uč nás mít na zřeteli především skutečnosti 
nebeské a nepropadat shonu po věcech pozemských. Dej, ať se upínáme k tomu, na čem skutečně záleží a co 
je trvalé a nezničitelné. 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: Joel 2,21–27 
 
Píseň: 613 
 
2. čtení: Matouš 6,25–33 
 
Kázání 
 
Provokují vás Ježíšova slova, že se nemáme starat o shánění jídla či šatů? Odpovídají takové postoje vašemu 
přístupu k životu? Možná se někomu tyto požadavky zdají neuskutečnitelnými nebo dokonce lehkovážnými. 
Vždyť přece máme starostí dost. Copak je možné jen tak všeho nechat, o nic se nestarat, nedbat o budoucnost 
a čekat, že se o nás postará někdo jiný? 
Avšak spíše než kritiku zařizování základního a nutného zabezpečení života můžeme v těchto slovech 
zaslechnout varování před strachem z budoucnosti, před nadměrným obstaráváním věcí, před posedlostí 
majetkem. Tedy jsme upozorněni, abychom se nestali otroky majetku a svůj život nezaložili na shánění zboží. 
Jde tady o správně uspořádaný žebříček hodnot. Podle Ježíše je nutné si vybrat: Buď sloužit majetku, nebo 
Bohu. Buď se nechat zavalit starostmi, nebo důvěřovat. Základním stavebním kamenem života nemůže být 
obojí zároveň. Pokud někdo myslí jen na to, jak a kde co nejlevněji nakoupit a neváhá kvůli tomu pravidelně 
objet půl republiky, pak mu na Pána Boha čas nezůstane. A na jiné věci či lidi také ne. Život si takovým 
přístupem jistě neprodlouží, možná naopak zkrátí. A na skutečné kvalitě mu také nepřidá. A je otázkou, zda 
skutečně ušetří. 
Ježíš ve skutečnosti neříká: nepracujte, nesejte, nesklízejte, všechno vám spadne do klína. Ostatně ani ptactvo, 
které dává za příklad, nežije ze vzduchu. I ptáci se musejí postarat o potravu, chtějí-li přežít. Stejně tak rostliny 
musejí zapouštět kořeny, aby se dostaly k vodě a živinám. Těžko bychom ale u nich mluvili o ustaranosti a 
znepokojování. Jestliže dal Bůh přírodě možnost, aby fungovala, pak se postará také o ty, kteří jsou pro něj 
ještě cennějšími. Na to mají spoléhat a podle toho zařídit svůj život. S důvěrou, že o ně bude postaráno pak 
mohou svou štědrostí pomáhat druhým. Spoléhání na Boží pomoc je také prostředkem proti přeceňování 
vlastních sil a ega, kdy si člověk říká: „Já sám se musím o sebe, o svoji rodinu postarat. Za mne to přece nikdo 
jiný neudělá! Nemohu se na nikoho a na nic spoléhat, musím si všechno zařídit sám.“ 
Když dnes děkujeme za úrody polí a sadů, je to příležitost uvědomit si naši zranitelnost a omezené možnosti. 
To, nakolik se urodí nebo neurodí sice dokáží zemědělci do jisté míry ovlivnit, ale stejně jsou především 
odkázáni do role čekatelů. Záleží na tom, jaké bude počasí, zda bude hodně nebo málo škůdců a podobně. 
Lidstvo nemá navzdory velkému technickému a vědeckému pokroku všechno ve svých rukou. Jsme zkrátka 
závislí na tom, co  neovládáme. Ale pokud se budeme bát o svoji budoucnost, pouhým strachem nic 



nezměníme. Maximálně se nám bude hůře spát. Mít starosti a obavy je normální. Ale záleží na nás, zda se jimi 
necháme pohltit, zda nás ovládnou, nebo zda je budeme ovládat my. Ježíš nám nabízí možnost nechat se od 
nich osvobodit. Ukazuje, jak se dá prožít kvalitní život. To hlavní a nejpodstatnější, to na čem v životě nejvíce 
záleží, nazývá Pán Ježíš Božím královstvím. On sám ho ztělesňoval, jeho příklad ukazuje, co Boží království 
znamená. K tomuto prostoru Boží vlády se mají upínat naše srdce, jeho pravidlům se má přizpůsobovat i naše 
jednání. 
V současnosti nás v církevním prostředí zajímá přechod církví na samofinancování. Musíme se vypořádat 
s tím, kde seženeme peníze a co uděláme s našimi nemovitostmi. Jsou to záležitosti, které je potřeba vyřešit. 
Jestliže ale starost o majetek nemá být středem lidského života, nemůže být v žádném případě středem života 
církve. Ježíšova slova platí také pro ni jako celek. Tam, kde se na ně zapomíná, je třeba činit pokání, tedy 
změnit smýšlení, uznat chybu a vrátit se k nim. 
Boží láska, Boží péče, Boží milosrdenství… O těchto Božích vlastnostech víme. Takového Otce nám Ježíš 
ukázal, tak o něm svědčil. Jenže je-li Bůh opravdu takový, jak se potom máme vypořádat s temnými událostmi, 
které se odehrávají v našem světě? Proč lidé umírají hladem, proč je trápí nedostatek vody, zdravotní péče, 
extrémní chudoba? Týkají se Ježíšova slova jen skupiny vyvolených? Jsou určena pouze těm, kdo se k němu 
hlásí? Ale že by mezi zástupy obětí hladomorů či chudoby nebyli žádní křesťané?  
Otázka zla ve světě a ospravedlnění Boha je pro nás lidi tajemstvím. Ale mohlo by nám pomoci připustit si, 
že Boží péče není totéž co úspěch v běžném pojetí. Neznamená uniknout všem potížím a proplouvat životem 
snadno a bezbolestně. Podle evangelia – radostné zvěsti – jsou se životem Ježíšových učedníků spojeny 
pronásledování a útrapy. A on sám je zakusil na vlastní kůži. Zřejmě mu to tedy šlo dohromady s tím, co kázal 
o Božím království. S obrazem dobrého, laskavého nebeského Otce. Ježíšův vztah s nebeským Otcem nevzal 
za své ani na kříži. I tam se na Boha obrací, sice s otázkou po významu toho, čím musí procházet, ale přece. 
Jestliže autoři evangelií zařadili do svých spisů Ježíšovy výzvy ke spoléhání na Boha po všech těchto 
zkušenostech a také se zkušeností utrpení, kterému čelili první křesťané, pak jim to patrně dávalo nějaký 
smysl. Snad nacházeli Boží péči také uprostřed utrpení a ve světle Kristova vzkříšení pro ně nebyla ani smrt 
jejím konce, nýbrž začátkem její plnosti.   
Na základě toho, že jsme se dožili dnešního dne a tedy nezemřeli hladem nebo žízní a že jsme do něčeho oděni 
máme dobrou naději, že tomu tak bude i nadále. Že o nás bude postaráno. Zvláště vy starší si možná vybavíte 
velice obtížné okolnosti, do nichž jste byli postaveni, ale také nečekaně dobré vyústění takových situací. Avšak 
realisticky vzato tomu tak vždy být nemusí. Žijeme v nebezpečném světě, nevíme, co se stane. Ale přesto – 
nebo právě proto – je dobré upínat se k tomu, který má moc se o nás postarat, ať už to znamená cokoli. 
 
Vyznání vin 
 
Apoštolské vyznání víry 
 
Píseň: 682 
 
Večeře Páně 
 
Píseň: 191 
 
Přímluvy: Prosme Boha slovy Pane, smiluj se: 
 
Bože, kolem nás je tolik dobrých a krásných věcí. Dej, ať se z nich umíme radovat a nepropadáme starostem 
a strachu, ale místo toho se spoléháme na tvoji dobrotu. Pane, smiluj se. 
Děkujeme za ty, kteří svým úsilím a důvtipem zajišťují naši obživu. Dávej své požehnání zemědělcům, kteří 
pečlivě a zodpovědně hospodaří na své půdě nebo těm, kdo pomáhají rozvíjet zemědělství v rozvojových 
zemích. Pane, smiluj se. 
Daruj nám schopnost a vůli dobře a svědomitě pečovat o naši planetu a přírodu, abychom je zachovali i pro 
další generace. Pane, smiluj se. 
Prosíme za lidi, kteří trpí hladem, nedostatkem vody nebo zdravotní péče, za lidi chudé a postrádající naději 
na zlepšení životních podmínek. Pane, smiluj se. 
Prosíme za naše bratry a sestry utiskované kvůli jejich víře, ale také za všechny ostatní pronásledované  
a nenáviděné lidi. Pane, smiluj se. 



Prosíme za naši vlast, za její představitele a také za blížící se volby, ať si zvolíme moudré, čestné a zodpovědné 
zastupitele. Pane, smiluj se. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Ohlášky 
 
 V úterý od 15:30 se koná výuka náboženství. 
 Ve středu Od 17:15 se v Diakonii sejdeme k biblické hodině. Bude možné účastnit se také on-line. 
 V pátek od 14 hod. se uskuteční konfirmační příprava. 
 Sbírka minulou neděli na seniorátní pobyt rodin v Bělči vynesla 3360,- Kč. Vše dárcům děkujeme. 
 V neděli se konají bohoslužby od 9 hod. Navštíví nás členové sboru v Hradci Králové. Pokud můžete, 

doneste prosím něco ke kávě a čaji. 
 
Poslání: Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha 
svatého. (Římanům 14,17) 
 
Požehnání: Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. (2. Tesalonickým 
3,16) 
 
Píseň: 485 
  
 
 


