
Bohoslužba 14. 11. 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, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou 
pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo 
z živých není spravedlivý. (Žalm 143,1b–2) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 158 
 
Modlitba: Bože, náš stvořiteli, u tebe je možné víc, než si dokážeme představit. Tvé 
životodárné Slovo nikdy nepomine, stejně jako zákon lásky, který jsi vepsal do našich srdcí. 
Dej, ať kráčíme vstříc tvému Synu s důvěrou a radostí, dokud opět nepřijde ve slávě. Prosíme 
tě: Dej nám důvěru a naději, abychom v životě obstáli a jednou našli své místo ve tvém 
otcovském domě v nebesích. Pomáhej nám překonávat všechny obtíže, které nás potkávají  
a trpělivě kráčet cestou víry, naděje a lásky, bez ohledu na prospěch, který nám z toho vzejde. 
Prosíme tě 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: Daniel 12,1–3 
 
Píseň: 93 
 
2. čtení: Marek 13,1–8 
 
Kázání 
 
Možná si vzpomenete, že před týdnem jsme slyšeli o tom, jak lidé vhazovali peníze  
do chrámové pokladnice. A Ježíš to pozoroval a hodnotil. Nyní z chrámu vychází. Naposledy. 
Už se do něj nevrátí. A loučí se s ním slovy o jeho konci. 
Podnět k tomuto výroku vychází od některého učedníka. Ten snad obdivuje velkolepost této 
stavby, přebudované králem Herodem Velikým. Ekumenický překlad chápe jeho postoj jako 
obdivný, leč přeložit dotyčné slovo lze i poněkud obyčejněji. Je však dobře představitelné, že 
např. některý z galilejských rybářů, z venkovských „balíků“, žasl nad tou impozantní stavbou. 
Možná jste také něco podobného zažili. Třeba jste jako malí přijeli do Prahy a byli u vytržení 
nad panoramatem Pražského hradu. Nebo jste později stáli se zatajeným dechem před 
Eiffelovou věží či dokonce před mrakodrapy v New Yorku. U toho neznámého učedníka se 
k tomuto obdivu mohla přidat ještě národní a náboženská hrdost: ta nádherná a velkolepá stavba 
je náš chrám! V takovém případě jej a jeho druhy asi Ježíšova slova příliš nenadchla. 
Mimochodem – v Ježíšově soudním řízení se objevilo obvinění z toho, že chtěl chrám zničit… 
Možná právě tato slova zaslechli i okolostojící či okolojdoucí a pak je v pozměněné podobě 
donesli až před veleradu. 
Následující žádost čtveřice Ježíšových žáků, aby jim jejich Učitel přiblížil závěr světových 
dějin, jako by ukazovala, že konec chrámu pro ně znamenal konec světa. Vždyť jestliže někdo 
dokáže zničit takový ohromný areál, co jiného to může znamenat?  



Fenomén konce světa se netýkal jen tehdejších učedníků. Také v pozdějších obdobích porůznu 
ožívaly představy, že nastává poslední doba. Ostatně již raná církev očekávala příchod Pána co 
nevidět. Někdy se lidé snažili dokonce datum konce světa, resp. jemu předcházejících událostí 
vypočítat. Vzpomeňme kupříkladu na dění okolo mayského kalendáře před několika lety.   
Ježíš však na zvědavost svých žáků neodpovídá, nebo alespoň ne hned. Náš úryvek je jen částí 
jeho řeči o tom, co bude předcházet příchodu Syna člověka, s nímž lze Ježíše ztotožnit.  
A vlastně později prohlásí, že ani on neví, kdy konec nastane. Je to Boží věc. Zatím učedníkům 
předkládá varování. Nemají dát na poplašné a nepravdivé zprávy. Nedat se nachytat na fake 
news. Neuvěřit těm, kdo se vydávají za někoho jiného. Nenaletět rádobymesiášům. A pak mluví 
vlastně o tom, co běžně doprovází lidské dějiny. Války, konflikty, zemětřesení i hladomory jsou 
jejich nerozlučitelnými souputníky. Nejedná se ovšem o známky bezprostředně nastávajícího 
konce světa, ale teprve o začátek porodních bolestí příchodu Mesiáše. Je tedy nutné počítat 
s tím, že to tady na světě nebude žádná rajská zahrada. Musí to být. Tak jako musí přijít Ježíšovo 
utrpení, smrt a vzkříšení. Má to zkrátka v Božích očích nějaký smysl. 
Zdá se, že Pánu Ježíši na stavbách zase tak moc nezáleží. Ani na něčem tak důležitém, jako byl 
chrám v Jeruzalémě. Centrum židovského náboženského života. Budovy nejsou věčné. Mohou 
být důležité, potřebné, ale není třeba se na ně vázat. Když už tady nejsou, svět běží dál. Konec 
jeruzalémského chrámu přišel r. 70, kdy jej zničily římské legie. Nepředstavitelné se stalo 
skutečností. A konec světa tím nenastal. Snad jen konec jedné etapy dějin světa, nebo spíše jen 
jednoho národa. Ale ani ten národ tím nevzal za své. Koneckonců jim jeden chrám zbořili kdysi 
už Babyloňané. A vždycky se z toho židé dokázali oklepat. 
Pád chrámu neznamenal konec ani pro mladou církev, ačkoli ho její první členové využívali. 
Vždyť ke shromáždění církve stačí třeba i obyčejný obývák. To je povzbuzením pro současnou 
situaci, kdy se kostely vyprazdňují a je třeba rozhodnout se, jak dál. Nelpěme nepřiměřeně  
na stavbách. Ano, jsou důležité, můžeme je mít rádi, mít k nim vztah, ale dá se žít i bez nich. A 
je to zřejmě leckdy i jednodušší a osvobozující. Ale nejde jen o nemovitosti a finance. Nelpěme 
příliš ani na našich tradicích a zvycích, na zaběhaných pořádcích, pokud už jsou vyčpělé a patří 
do starého železa. Samozřejmě jsou tradice a zvyky, které mají hodnotu a stojí za to na ně dbát. 
Ne všechno nové je správné a přijatelné. Je však dobré se občas nad těmito věcmi zamyslet a 
prověřit je. Uvědomit si, na čem stojíme, zda máme opravdu pevnou půdu pod nohama, co 
obstojí a přetrvá a co je naopak vetché a rozpadá se nám pod rukama.  
Doba, kterou prožíváme, je časem velkého technického i morálního vývoje. Svět a celá 
společnost se zásadně mění. Jako by všechno, co jsme dosud znali a v čem jsme žili, mělo být 
rozmetáno jako ty kameny jeruzalémské svatyně. Záležitosti, které budou za nějakou dobu 
aktuální, nám většinou snad ani nepřicházejí na mysl. V některých případech naštěstí. Někdy 
se může zdát, že všechno jde od desíti k pěti a že konec všeho musí nastat co nevidět. Ale jak 
bylo řečeno výše, není naším úkolem pídit se po tom, kdy ten konec nastane. Přesto je dobré 
s koncem počítat. Přinejmenším s koncem našeho života. Avšak právě proto, že je náš čas 
omezený, máme ho využít co nejlépe. Nakládat s ním jako se vzácným materiálem, ne jako 
s odpadem. A to mj. znamená neuzavřít se před světem, ať už je jakýkoli. Nenechat se přemoci 
obavami z nejisté budoucnosti. Nevzdat se odpovědnosti za to, co se děje kolem nás. Nenechat 
své schopnosti ležet ladem. Čím horší je situace, tím více je třeba vnášet do světa křesťanské 
svědectví a kristovské zásady. Ukazovat lidem, na čem se dá spolehlivě stavět. Právě Ježíšova 
slova nám mohou být útěchou. Podle nich se Pánu Bohu nic nevymklo a nevymkne z rukou. 
Pokud si toho budeme vědomi, pak se nemusíme bát vystrčit nos ze dveří svých domovů a vydat 
se do světa.   
 
Píseň: 636 
 
 



Přímluvy: Volejme k Bohu slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“: 
 
Pane, jako jedinci i jako církev propadáme zbytečným starostem a věnujeme se věcem méně 
podstatným na úkor těch důležitých. Uč nás poznávat, co je skutečně zásadní a toho se držet. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
Kolem nás se to rojí nejrůznějšími informacemi. Pomáhej nám, abychom nenaletěli lhářům  
a podvodníkům a nenechali se oklamat, zvláště ve věcech víry. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Zbavuj nás zbytečného strachu z budoucnosti a zvědavosti v záležitostech, do kterých nám nic 
není, abychom se mohli věnovat věcem smysluplným. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Veď nás k tomu, abychom byli ve svém okolí šiřiteli pokoje a naděje, ale také se nebáli říci 
kritické slovo, pokud je to nutné. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Zastávej se lidí živořících na polsko-běloruské hranici, v Afghánistánu či na Haiti. Daruj mír 
v Sýrii, v Etiopii i na jiných místech. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Buď i s těmi, na něž dopadají vysoké ceny energií, s lidmi, kteří si musejí vystačit s absolutním 
minimem i se všemi vykořisťovanými. Prosíme tě, vyslyš nás.  
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 690 
 
Ohlášky 
 
 V úterý se od 15:30 uskuteční náboženství, od 17 hod. schůze staršovstva a od 19 hod. 

ekumenická modlitba Taizé s následným posezením na faře. 
 V pátek ve 14:10 se sejdou konfirmandi. 
 V sobotu 27. 11. se uskuteční „církevní silvestr“. Začátek bude zřejmě v 18 hod., ale tuto 

informaci ještě upřesníme. 
 26.-27. 11. se v Třebechovicích pod Orebem odehrají Podzimní seniorátky mládeže. 
 Můžete si objednávat výrobky z diakonické dílny Rolnička v Soběslavi, dále ozdoby  

ve tvaru kalíšků např. na klopu saka a také postní kuchařku, z jejíhož prodeje bude částečně 
financováno vzdělávání uprchlíků v Libanonu. 

 V sobotu 20. 11. ve 14 hod. bude v Brně uvedena do funkce nová synodní rada. Pokud se 
nechcete zúčastnit osobně, můžete se připojit na dálku prostřednictvím stránek 
https://www.e-cirkev.cz/.  

 
Poslání: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako 
moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte 
pochopit, co je vůle Páně. (Efezským 5,15–17) 
 
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: 487 
 


