
Křestní bohoslužby 17. 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: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich 
synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech,  
o mocných skutcích a divech, jež konal. (Žalm 78,3–4) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 667 
 
Modlitba: Dobrý Bože, tvůj Syn se stal služebníkem nás všech a dal za nás svůj život. Pomoz 
nám, ať nebažíme po moci, nýbrž si vzájemně sloužíme, tak jako on sloužil nám. Dej, ať jsme 
mu věrni za všech okolností – v dobách, kdy se nám vede dobře i v časech bolesti a útrap. 
Naplňuj naše srdce vděčností za vše dobré a odporem ke zlému. Zbavuj nás našich vin a uč nás 
přijímat tvou dobrotu a lásku, na které nemáme nárok a přece nám je nabízíš. 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: Exodus 14,21–31 
 
Píseň: Svítá 316 
 
Křest Tobiáše Soukupa 
 
Píseň: Svítá 346 
 
2. čtení: Marek 10,35–45 
 
Kázání 

 
Je po volbách. Volby jsou v našem prostředí součástí cesty k politické moci. Je to civilizovaný 

způsob, jak moci dosáhnout. Vládnout tak může i někdo jiný než ten, kdo odstraní či zastraší 
všechny své protivníky. Snaha vyhrát volby pak představuje výraz touhy po moci, po vládě. 
Což nemusí být špatně. Je přece třeba mít někoho, kdo vydává směrnice pro život ve společnosti 
a kontroluje jejich dodržování. Abychom nemuseli žít v chaosu, kdy si každý dělá, co ho 
napadne. Ale zájemcům o nejvyšší politické posty by se člověk mohl divit. Opravdu chtějí ti 
lidé na sebe vzít takovou zodpovědnost? Není to šílenství? Zodpovídat za tolik lidí, za jejich 
životy, za tolik peněz, za přírodu… Ale podívejme se i do vlastních, tedy církevních, řad. I tady 
se konají volby. Tedy alespoň v některých církvích. Jenže v církevním prostředí obvykle asi 
nával na nejvyšší místa nebývá. Při poslední volbě synodní rady byli na tři duchovenská místa 
právě tři zájemci. U laiků to bylo o něco lepší.  

Volby jsou způsobem, jak se dostat k moci. V politice i v církvi. Své zástupce si volíme proto, 
aby pro nás něco udělali, aby své úkoly plnili k prospěchu druhých. Snad nikdo nechce, aby ho 
různí funkcionáři ovládali a mysleli jen na sebe. Ostatně latinské slovo minister, dnes používané 
pro členy vlády, znamená pomocník, služebník. A také farář. Že to někdy v politice a také 
v církvi funguje jinak, to není třeba rozebírat. 



Také Jakub a Jan, dva z nejbližších Ježíšových učedníků, měli zájem zajistit si důležité posty. 
Až se změní poměry a Ježíš bude u moci, byli by mu rádi úplně nejblíže. Aby z toho také něco 
měli. A protože z každé strany může být nejblíže jen jeden, na Petra či ostatní učedníky se 
v plánech této bratrské kliky jaksi nedostalo. Zvláštní je, že jejich žádost přichází hned  
po Ježíšově předpovědi utrpení a vzkříšení. Jako by slyšeli jen o tom druhém… Jenže svého 
záměru nedosáhli. Ježíš jim nejprve předpoví nepříliš růžovou budoucnost a pak jim řekne, že 
mu do rozdělování pozic v nebeském království nic není. To je věc jeho Otce. A jelikož se celá 
věc neutajila, vzbudila nelibost ostatních deseti učedníků. Takové faux-pas. 

A tak pro ty, kdo zatím nepochopili, jak to chodí podle Ježíšovy logiky, přidává Pán Ježíš 
vysvětlení. Ti, kdo ve světě vládnou, nebo si spíše myslí, že vládnou a že všechno stojí a padá 
s nimi, si svoji moc nad druhými užívají. Někdy až moc. Mezi Ježíšovými následovníky tomu 
však má být jinak. Tady ti nejdůležitější a nejpřednější slouží. Nebo možná: ti, kteří slouží, se 
stávají těmi nejdůležitějšími a nejpřednějšími. Jsou více váženi, třeba i dlouho po své smrti, než 
ti, kdo vládli a utlačovali druhé. Na nejpřednější místa by se měli dostávat ti, kteří jdou cestou 
služby, ne ti, kdo mají ostré lokty. Vždyť jak to vypadá, když jde o to vládnout za každou cenu, 
vidíme na místech, kde zuří konflikty nebo v diktátorských režimech. A v takových poměrech 
by asi nikdo z nás (znovu) žít nechtěl… Proto je třeba napodobovat příklad Syna člověka, který 
nemyslel na sebe, ale jednal ku prospěchu druhých. 

Vraťme se ale ještě k výroku o kalichu a křtu. Ježíš tím naráží na to, čím prochází on a co čeká 
i oba Zebedeovy syny. Také oni mají pít stejný kalich a být pokřtěni stejným křtem jako on. 
Tato obrazná vyjádření ukazují na utrpení. Jednak na kalich utrpení, hněvu. I my známe 
sousloví „kalich hořkosti“. Řecké slovo pro křest pak znamená původně „ponoření“. Snad tady 
jde o ponoření do těžkých a svízelných okolností. Takže ani Jakuba a Jana nečeká žádná idylka. 
Oba obrazy nám ale také mohou připomenout svátosti večeře Páně a křtu. 

Dnes jsme byli svědky křtu. Pokud jsme pokřtěni, pak máme skrze tuto svátost něco 
společného s Kristem. Jsme pokřtěni v jeho jméno a povoláni k tomu, abychom jej následovali, 
napodobovali. I ve službě druhým. Jsme s ním namočeni do stejné věci. A to platí jak pro chvíle 
klidu a radosti, tak i pro časy, kdy se na nás valí těžkosti, které hrozí tím, že se v nich utopíme. 
Krize, strach, nepřátelství, utrpení. Ale právě spojení s tím, který vlnami utrpení a smrti prošel 
a byl z nich vysvobozen, ať nám slouží jako naděje, že také v našem případě je to možné, že 
připodobnění jeho smrti ve křtu je zároveň znamením nového života.   
 
Píseň: 684 
 
Přímluvy 
 
Pozvedněme svá srdce k Bohu a volejme k němu slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Bože, děkujeme za ty, kdo pochopili, že služba druhým je důležitá. Děkujeme i za členy tohoto 
sboru, kteří druhým pomáhají. Prosíme tě, abys je v tom posiloval. Pane, smiluj se. 
Prosíme za nás všechny, abychom sloužili sobě navzájem i dalším lidem. Pomoz nám 
překonávat vše, co nám v tom může bránit. Pane, smiluj se. 
Prosíme za naše politické představitele a všechny, kdo mají moc a vliv. Dej, ať berou své 
postavení jako službu druhým. Pane, smiluj se. 
Prosíme o politickou situaci v naší zemi, za jednání o nové vládě a obsazení důležitých míst. 
Dej, ať je zaujmou kvalitní lidé. Pane, smiluj se. 
Prosíme za ty, na které dopadají vysoké ceny nebo důsledky covidové pandemie, za chudé, 
hladovějící a nešťastné lidi. Pohni svědomím těch, kdo jsou svým sobeckým jednáním příčinou 
neštěstí druhých. Pane, smiluj se. 



Prosíme za lidi pronásledované pro víru nebo politické přesvědčení, za všechny, kdo žijí 
v nesvobodě a strachu. Pane, smiluj se. 
Prosíme za Tobiáše a jeho rodinu. Udílej jim své požehnání a buď s nimi v časech dobrých  
i zlých. Pomáhej jim věrně kráčet po tvé cestě. Pane, smiluj se. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 632 
 
Ohlášky 
 V úterý se od 17:00 koná schůze staršovstva. 
 Ve středu od 17:15 se uskuteční biblická hodina ve středisku Diakonie. 
 V pátek ve 14 hod. se sejdou konfirmandi. 
 V neděli nás čekají dvojí bohoslužby. Nejprve běžné od 9:00 a odpoledne od 15:00 

instalační, při nichž bude náš bratr farář oficiálně uveden do funkce kazatele sboru. 
 Za dva týdny, v neděli 31. října nás navštíví pražský senior a budoucí člen synodní rady 

Roman Mazur. Povede bohoslužby a poté bude následovat přednáška o misii. Bude možné 
s ním též diskutovat o aktuálních církevních tématech. 

 Lze objednávat nástěnné kalendáře na rok 2022 s fotografiemi kostelů naší církve. Zapisovat 
se můžete v kanceláři. 

 Narozeniny v příštím týdnu oslaví Helena Malá. Přejeme jí vše dobré a Boží požehnání.  
 
Poslání: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost  
k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským 5,13) 
 
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: 681 
 
 
 
 
 


