
Bohoslužba 10. 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: Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich 
pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, 
dokud se nad námi nesmiluje. (Žalm 123,1b–2) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 205 
 
Modlitba: Milosrdný Bože, ty jsi skrze Krista pozval k pokání hříšníky, nikoli spravedlivé. 
Ukazuj nám, jak na tom před tebou ve skutečnosti jsme, abychom se neklamali. Veď nás po 
cestě, která míří do tvého království, po cestě ústící do bohatého života a chraň naše kroky před 
tím, aby se vydaly na pohodlnou stezku, která však vede špatným směrem. Vždyť tajemství 
skutečné radosti spočívá v osvobození srdce od sobeckých a sebestředných tužeb. Napovídej 
nám, kde ve zmatcích tohoto světa i naší mysli nalezneme tvou pravdu, jak poznáme tvou vůli 
a dobro, které slouží nejen nám. A také nám dopřej, ať zakoušíme, co to je radost z následování 
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 11,24–28 
 
Píseň: 98 
 
2. čtení: Marek 10,17–31 
 
Kázání 
Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Udělal si zastávku, při níž vysvětlil, jak je tomu s rozvodem  
a že pro vstup do Božího království je třeba být jako dítě. Nyní se zase chystá dál. Jenže tu se 
k němu přižene jakýsi muž. A pokládá zásadní otázku: jak se lze dostat do věčného života? Co 
je pro to nutné udělat? Je odkázán k dodržování přikázání, která se týkají vztahu k druhým 
lidem. S tím by mohl být spokojen. Tvrdí totiž, že si v tomto směru vede bezvadně. Ale možná 
mu to připadá málo. Kdyby věděl, že se s tím dá spokojit, zřejmě by za tím galilejským rabim 
nechodil. Ježíš tedy postoupí na další stupeň. Zve muže k následování, k učednictví. Ale 
k následování nalehko. Bez majetku. Ten si má prostřednictvím chudých uložit do nebeského 
sejfu. Jenže tady Pán Ježíš narazil na citlivé místo. Onen člověk je totiž majetný a rád by 
majetným zůstal i nadále. A pozemské statky se mu patrně zdají jistější než ty nebeské. 
Rozhovor najednou končí. Muž se nesnaží smlouvat, nesnaží se zjistit, zda to Ježíš myslí 
opravdu vážně. Zklamaně odchází. Neuvědomuje si, že právě propásl životní nabídku. Pohrdl 
šancí na zmnohonásobení svého jmění. A tak mu zůstává jen to, co už má. 



Boháč je pryč, diskutovat se s ním už nedá, ale jsou tady učedníci. Ti, kteří dokázali opustit své 
majetky movité i nemovité, své blízké, svá zaměstnání a domovy, aby byli nablízku tomu 
neobyčejnému učiteli. Jenže momentálně se nestačí divit tomu, co od něj slyší. Ježíš totiž 
pokládá velký majetek za překážku na cestě do Božího království. Jejich údiv snad pramení 
z toho, že majetek mohl být pokládán za znamení Boží přízně. Bylo možné jej také užívat 
k dobročinným skutkům a tak konat něco dobrého. A teď slyší, že tohle požehnání je spíše 
překážkou. Ale další Ježíšova slova jako by ještě přitvrdila: dá se z nich vyvodit, že dostat se 
do Božího království je těžké pro každého. A majetek to ještě více komplikuje. Tak jako nelze 
protáhnout velblouda uchem jehly, nemůže se ani boháč prodrat do Božího panství. Je na to 
příliš objemný, obložený vším tím, co mu patří. To už jsou učedníci silně znepokojeni a snad 
začínají pochybovat i o vlastním spasení. Ale naštěstí slyší, že problém není neřešitelný. Ježíš 
jim předloží svého druhu evangelijní zvěst: pro vás je to nemožné, ale pro dobrého Boha nikoli. 
Jestliže bohatý muž označil Ježíše za dobrého, nyní se ukazuje, že odpověď na jeho životně 
důležitou otázku zní: Do Božího království lze vstoupit díky Boží dobrotě. Na co vy nestačíte, 
na to stačí dobrý Bůh. Do Božího království je možné se dostat, když vás tam protáhne on.  
A platí to dokonce i pro bohaté. Ani jim není vstup zakázán. 
Ta rezignace na majetek či rodinné vazby, jak to udělali učedníci, je podle Ježíše paradoxně 
velice ziskovou investicí. Něčeho se vzdáte, ale mnohem víc získáte. Dostanete mnohem víc 
příbuzných, domov budete mít na každém rohu. A nakonec se vám dostane i té vytoužené spásy. 
Jen musíte počítat s pronásledováním. Každá investice něco stojí.  
Vstoupit do Božího království je prostě nejjednodušší nalehko. Čím toho máme méně, tím lépe. 
Možná si říkáte, že toho zas tolik nevlastníte, takže problém s protažením těsným otvorem 
vedoucím k životu mít nebudete. Jenže ono není vlastnictví jako vlastnictví. Člověk může být 
nabalen i jinými věcmi než těmi, které se dají prodat. Co třeba zakládání si na vzdělání, 
zásluhách, kariéře, na příkladnosti vlastního života? Skutečnosti to nemusejí být špatné. Ale 
můžeme na nich lpět tak jako onen boháč na svém hmotném vlastnictví. Být k nim připoutáni 
a tedy nezpůsobilí pohybu, následování Ježíše. Problémem tedy nemusí být zrovna majetek, 
bohatství. Vždyť Pán Ježíš nevybízel každého, kdo se s ním potkal, aby se majetku vzdal. 
Dokonce využíval pohostinnosti a měl kolem sebe ženy z bohatých kruhů, které o něj a jeho 
společníky pečovaly. Ale překážkou může být všechno, na čem si zakládáme, na čem lpíme, 
čeho se zuby nehty držíme, k čemu upínáme své srdce.  
Jak jsem zmínil na počátku, dává Ježíš za vzor toho, jak se do Božího království protáhnout, 
dítě. Děti jsou všelijaké a není úplně jednoduché postihnout, co přesně na nich Ježíš oceňuje. 
Je možné odpovědět různými způsoby, vybrat několik charakteristik dětí, a nic z toho nemusí 
být špatně. Třeba, že rády dostávají dárky nebo že jsou závislé na druhých. Zmínit lze také 
jejich nehotovost. V té době nehrály děti ve společnosti žádnou významnou roli. Čekalo se, až 
budou dospělé. Pak teprve to bude ono. Pak teprve to budou kompletní lidé. Podobně je tomu  
i dnes, ač už děti vnímáme jinou optikou. Ale pořád jsou věci, které jsou dopřány až lidem 
starším 18-ti let. To je práh občanské dospělosti. Ostatně si sami zkuste vzpomenout, zda jste 
jako děti chtěli dětmi zůstat, nebo zda jste se nemohli dočkat, až už konečně budete dospělými 
a otevřou se vám ty skvělé možnosti, které nyní nemáte.   
I naše plná zralost, kompletnost je zatím nenaplněna. Je to ideál, ke kterému máme směřovat, 
ale tady na zemi jej nedosáhneme. Vždycky se na nás najde něco, co by se dalo vylepšit, něco, 
co nezvládáme a v čem bychom se měli posunout. Je dobré, když jsme si toho vědomi  



a nepropadáme iluzím o svých kvalitách. Když se člověk nadme pýchou, je pak také příliš 
objemným na protažení vchodem do nebe. Ale když si budeme vědomi toho, že sami se tam 
neprotlačíme, zbývá nám ještě naděje, že nás tam protlačí Bůh. 

 
Píseň: 500 
 
Přímluvy: 
Volejme k Bohu a prosme ho slovy: „Prosíme tě, vyslyš nás“. 
Pane, mnoho věcí upoutává naši pozornost a vábí naše srdce. Zakládáme si na lecčem. Nenech 
nás upnout se k nicotnostem, zbavuj nás pýchy a buď ty sám pro nás tím nejdůležitějším. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Projevy tvého království smíme, Bože, zakoušet již nyní. Pomáhej nám je objevovat a podílet 
se na jejich šíření. Prosíme tě, vyslyš nás. 
V tomto povolebním čase ti předkládáme politickou situaci v naší zemi a sestavování vlády. 
Dávej moudrost a pokoru zvoleným poslancům. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Skláněj se také k tomuto světu v jeho těžkostech. Buď s těmi, kdo jsou ohroženi pandemií  
a jejími důsledky, chudobou, konflikty nebo klimatickými změnami. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Děkujeme za dobré plody vědeckého pokroku. Věda ale přináší i mnoha rizika, proto uděluj 
vědcům správné poznání toho, co je dobré a co škodlivé a nepřípustné. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Působ, Pane, v našich společenstvích, naplňuj naše slova, činy i vztahy. Buď nablízku také těm 
členům našich sborů, které trápí zdravotní či jiné potíže. Prosíme tě, vyslyš nás. 

 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 426 
 
Ohlášky 

 Celocírkevní sbírka na sociální a charitativní činnost vynesla v našem sboru 5100,- Kč. 
Všem dárcům děkujeme. 

 V úterý od 15:30 se sejdou děti k vyučování náboženství. 

 Střední generace se koná ve čtvrtek od 17:15. Lze se připojit též on-line. 

 Konfirmační cvičení se uskuteční v pátek od 14:00. 

 Mládež se sejde v pátek od 19:00. 

 V neděli 17. října se jako obvykle sejdeme k bohoslužbám v 9:00. Během bohoslužeb 
proběhne křest Tobiáše Soukupa. 

 V neděli 24. října se bude od 15:00 konat instalace našeho bratra faráře jako kazatele sboru. 

 Příští neděli budou v Praze v kostele U Klimenta ordinováni noví kazatelé a kazatelky. 
Slavnostní bohoslužby začínají ve 14:30. 

  Chystá se trojí uvedení nového Evangelického zpěvníku a to v Praze U Salvátora 28. 
listopadu od 15:00, v Brně v Blahoslavově domě 22. ledna od 14:00 a v evangelickém 
kostele ve Zlíně 23. ledna od 9:30. Pražskou slavnost bude možné sledovat také on-line.  



Poslání: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko. (Marek 10,27b) 
 
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: 635 
 


