
Bohoslužba 24. 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: Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem 
tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, 
Panovníku, po celé dny k tobě volám.  (Žalm 86,1b–3) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 209 
 
Modlitba: Bože, Otče všech lidí, ty můžeš víc, než jsme schopni pochopit. Měníš náš úděl  
a náš smutek proměňuješ v radost. Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce a naplň nás svou 
útěchou, abychom zvěstovali tvou chválu a velebili tě. Sešli do našich srdcí svého svatého 
Ducha, aby nás vedl a působil v nás to, co se Tobě líbí, aby nás potěšoval a povzbuzoval  
ve všech pokušeních a protivenstvích a chránil nás před tím, abychom podlehli zlu. Dej v nás 
růst všemu dobrému a odpouštěj nám, když dobré nečiníme. 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: Izajáš 42,1–9 
 
Píseň: 126 
 
2. čtení: Marek 10,46–52 
 
Kázání 
 

Ježíšovo putování do Jeruzaléma vrcholí. Velikonoce jsou nablízku. Ještě než se  
do Jeruzaléma dostane, ještě než se v něm odehrají dramatické události, musí projít Jerichem. 
A tam si udělá čas na jedno uzdravení. Tentokrát se k němu nikdo nepřižene, jako třeba bohatý 
muž, o němž jsme mluvili nedávno. Tentokrát se zájemce o jeho pomoc musí k němu prokřičet. 
Být pořádně hlasitý a asertivní, jak se moderně říká. 

Ten zájemce se jmenuje Bartimaios. Není to žádná velká ryba, spíše naopak. Je nevidomý  
a živí se žebrotou. Má tedy dvojnásobnou nevýhodu. Je odkázán na druhé. Na jejich milost  
a nemilost. Co takový člověk může ještě od života očekávat? Jeho perspektiva určitě nebyla 
příliš radostná. Tenhle Bartimaios je sice slepý, ale není hloupý. Ví, kde se dá dobře vydělat. 
Žebrá totiž u důležitého dopravního tahu na hlavní město. Navíc v blízkosti svátků, kdy se dá 
očekávat zvýšený počet cestujících a tedy i vyšší tržby. 

Velké množství lidí kolem Bartimaia prochází už teď. I k němu se doneslo, že se přes Jericho 
ubírá Ježíš Nazaretský. Snad o něm a jeho mocných činech už něco slyšel a nyní ucítil životní 
šanci. Možnost, která se už nikdy nemusí opakovat. Možná by mu ten podivuhodný rabi mohl 
nějak pomoci… Podle jeho reakce se zdá, že od Ježíše čekal něco víc, než jen pár drobných na 
obživu. 

Přestože je kolem něj spousta lidí, kteří ho oddělují od Ježíše, snaží se Bartimaios získat jeho 
pozornost. Křičí, volá o pomoc. Jenže narazí. Lidé ze zástupu se jej snaží umlčet. Ať už k tomu 
mají jakýkoli důvod, jsou slepí k jeho nouzi. Nevidí v něm toho, kdo potřebuje pomoc, nýbrž 



jen rušivý a nepohodlný element. Bartimaios ale možná lépe než mnozí z těch, kdo obklopovali 
Ježíše, dokáže rozpoznat jeho význam. Spojuje ho s Davidem, předobrazem Mesiáše, 
Zachránce. A přece si někoho tak důležitého dovolí zdržet a obtěžovat se svými problémy. 

Bartimaios se zkrátka nenechá odradit. Místo toho, aby zmlkl, se rozkřičí ještě víc. Je vytrvalý. 
A nakonec také úspěšný. Oproti davu u Ježíše uspěje. Dokonce i ten dav na Ježíšův pokyn mění 
náhle svůj přístup a povzbuzuje Bartimaia k akci. Alespoň že dokáže změnit svůj postoj. 
Bartimaios se příliš pobízet nenechá a s jakousi rozevlátou dychtivostí se vydá  
ze Pánem Ježíšem. Vyskočí, odhazuje svůj plášť, do kterého sbíral almužny a vzdává se tak 
všeho, co má. Nechává svoji minulost za sebou. Podobně jako kdysi učedníci. Dokáže to, co 
nedokázal bohatý muž, po němž Ježíš žádal, aby se zřekl majetku. A ještě to dělá takovým 
radostným způsobem. 

Ježíš mu pokládá otázku, která nám může připadat podivná. O co by asi tak slepec mohl mít 
zájem? Co jiného by si přál, než vidět? Jenže ta otázka je podobná otázce, kterou Ježíš nedávno 
položil synům Zebedeovým. Co kdyby Bartimaios toužil místo zraku také po nějakém 
významném místečku v Božím království? Nebo by si přál alespoň nějakou výnosnou 
pozemskou trafiku, aby se už nemusel obtěžovat se žebráním? Zkrátka, Ježíš chce slyšet, o co 
mu jde. Ale, nic z výše uvedeného se nestane. Bartimaios chce vidět. A stane se. Vidí. Jeho 
slepota je rázem minulostí. Důvěra v Ježíšovu moc mu přináší uzdravení. A tu slyší: „Jdi“.  
A on poslechne. Jde. Za Ježíšem.  
Příběh o uzdravení tohoto nevidomého žebráka obsahuje několik zajímavých motivů. Je to třeba 
dav kolem Ježíše. Dav, který nemá pro volání chudáka pochopení. Umlčuje ho. Možná to lidé 
okolo Pána Ježíše mysleli dobře. Snad nechtěli Ježíše zdržovat od cesty do Jeruzaléma, kde od 
něj čekali velké věci. Ale je možné, že pro ně ten chudák představoval jen obtíž. To se možná 
stává i nám, když potkáme na ulici nějakého žebráka či jinak nepříjemného člověka  
a jsme na rozpacích, jak se zachovat. Nejraději bychom byli, kdybychom tam nebyli. Nebo 
kdyby tam nebyl on.  
Ten necitlivý zástup je podobný církvi. Také ona se shromažďuje kolem Ježíše. Činí si na něj 
nárok. Ale ne vždy se chová podle jeho příkladu. Často mu dělá ostudu. A je pohoršením  
a překážkou těm, kdo by se k němu chtěli přiblížit. Odrazuje je. A možná to přitom myslí dobře. 
Jenže Ježíš to vidí jinak. Tady spočívá nebezpečí, na něž je třeba dávat si pozor. 
Povšimněme si též Bartimaiovy vytrvalosti a odvahy. Nenechá se umlčet, naopak přidává na 
hlasitosti. Nebojí se, že má Ježíš na práci jistě mnohem důležitější věci než jeho zrak. A vyplatí 
se mu to. Možná je tomu tak někdy i u nás. Voláme, snažíme se Boha upozornit na naše potřeby, 
ale nic se neděje. Jako by neslyšel. V některých případech je třeba to nevzdávat,  
i když už v tom nevidíme smysl.  Někdy je zřejmě nutné se k Bohu prokřičet. Ukázat, že  
o splnění svých proseb skutečně stojíme. Navzdory všemu a všem, co mluví proti tomu. Ale 
nikdy přitom nezapomínejme, že se má stát Boží a ne naše vůle. 
A je tady také motiv slepoty a prohlédnutí. Nejen v tělesném smyslu. Také nám se může stát, 
že jsme k něčemu či někomu slepí, nebo že přinejmenším špatně vidíme. Nedokážeme si 
všimnout toho podstatného nebo špatně hodnotíme, máme zkreslený pohled. Třeba i sami  
na sebe. Možná máme nasazeny růžové, nebo černé brýle a podle toho se vidíme svět a lidi. Ale 
jak ukazuje dnešní evangelium, i se slepotou se dá něco dělat. Díky Ježíšovi lze prohlédnout.  
 
Píseň: 673 
 
Přímluvy: Prosme Pána slovy: „Prosíme tě, vyslyš nás“. 
 
Bože, náš pohled na lidi, věci či události může být nesprávný nebo povrchní. Pomoz nám vidět 
správně to, co je podstatné. Prosíme tě, vyslyš nás. 



Buď se svou církví, chraň ji před pýchou a uzavřeností, očišťuj ji od zlého, aby nebyla 
zbytečným pohoršením pro ty, kdo tě hledají. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Ukazuj správnou cestu těm, kdo mají moc nad zeměmi, národy či velkými společnostmi. Dopřej 
dobré vyřešení politické situace v naší zemi, buď i s naším prezidentem. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Dávej lidem, především těm mocným, do srdcí touhu po míru a spravedlnosti, ať mohou 
utichnout zbraně a nezapomíná se na chudé a trpící. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Vkládáme do tvých rukou vývoj pandemické situace. Buď s lidmi nemocnými, s těmi, kdo o ně 
pečují i s těmi, na které dopadají ekonomické či psychické důsledky pandemie. Prosíme tě, 
vyslyš nás. 
Ochraňuj všechny členy našeho společenství, zvláště ty, kteří prožívají zdravotní či jiné 
těžkosti. Potěšuj je a posiluj je. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 635 
 
Ohlášky 
 
 V úterý se děti sejdou k náboženství od 15:30. 
 Setkání střední generace, konfirmandů ani mládeže se kvůli státnímu svátku a prázdninám 

neuskuteční. 
 V neděli se od 9 hod. sejdeme k bohoslužbám, které povede pražský senior ČCE Roman 

Mazur. Od 10:30 bude náš host mluvit na téma Mission: Impossible? aneb Otevřený sbor  
a jeho kruhy. Následovat bude společný oběd. Hovořit bude možné také o aktuální situaci  
i budoucnosti ČCE. 

 Příští neděli rovněž proběhne celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy 
jednoty, která podporuje stavební projekty ve sborech ČCE. 

 Příští neděli 31. 10. se v Trutnově v koncertní síni B. Martinů uskuteční koncert skupiny 
Mrtvej, která bude zpívat evangelické písně. Začátek je v 17 hod. 

 V Trutnově se od 5. 11. do 7. 11. koná festival Devět bran. 
 V kanceláři si můžete objednávat nástěnné kalendáře s fotografiemi kostelů ČCE.  
 Narozeniny v novém týdnu oslaví Jaroslav Tyč a Milena Suchánková. Přejeme jim všechno 

nejlepší a Boží požehnání. 
 
Poslání: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, 
kdo ho milují. (1. Korintským 2,9b) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Kristu 
Ježíši. 
 
Píseň: 702 

 
 

 
 
 
 


