
Bohoslužba 19. 2. 2023 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou 
spravedlnost! Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným 
domem pro mou spásu. (Žalm 31,2–3) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 637 
 
Modlitba: Otče na nebesích, Ty necháváš vycházet slunce nad dobrými i zlými a Tvůj déšť svlažuje 
spravedlivé i nespravedlivé. Ty každému z nás nabízíš odpuštění, přijetí a lásku. Chceš proměňovat 
naše životy k lepšímu. Pomoz nám, abychom se navzájem přijímali tak, jako Ty přijímáš nás. Hlas 
Tvého Syna nás vybízí k jednání, které není obvyklé a snadné. Veď nás proto k tomu, abychom jeho 
slova brali vážně, nechali je působit v našich srdcích, jednali podle nich a tak zpřítomňovali tvou vládu 
v tomto světě. Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Pána a bratra, který v jednotě 
Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků. Amen. 
 
1. čtení: 3. Mojžíšova 19,1–2.9–18 
 
Píseň: 124,1–5 
 
2. čtení: Matouš 5,38–48  
 
Kázání  

 
Buďte dokonalí podle Božího příkladu, žádá Ježíš. Požadavek jako dělaný k tomu, aby se nám pod 
jeho tíží podlomila kolena. Kdo dokáže být dokonalý, a ještě k tomu dokonalý tak jako Bůh? Když 
však přijmeme Ježíšův obraz Boha, pak můžeme v té dokonalosti spatřit milosrdenství. A my jsme pak 
tedy povoláni napodobovat Boží milosrdný přístup k lidem. Také to je jistě dost vysoká laťka, avšak  
i mistrům skoku vysokého se stane, že občas laťku shodí. Tím však všechno nekončí. Mají šanci na 
opravu. Příště už to zase může vyjít. Možná je lepší soustředit se na jednotlivé pokusy než hned na 
celý závod. Snažit se jednat podle Ježíšových slov právě v aktuální situaci a nemyslet na to, co bude 
příště. 
Máme na výběr, zda se vůbec do něčeho takového pustíme. Je možné zaujmout běžný postoj a zachovat 
se normálně. O nic zvláštního se nepokoušet. Tedy utrženou facku vrátíme, nejlépe i s úrokem; co nám 
patří, to si necháme a chovat se slušně budeme jen k těm, s nimiž nemáme žádné problémy. Ale 
možnost výběru znamená také, že lze zvolit jiný postoj. Že se nenecháme určovat svými protivníky  
a nebudeme dělat, co od nás čekají. Jednou z lidských schopností je vynalézavost, která nám umožňuje 
jednat překvapivě a nečekaně. A překonávat i sebe samé.  
Takže i celkem rozumnou zásadu „oko za oko, zub za zub“, která omezovala bezbřehou pomstu, 
nemusíš využít. Máš právo zřeknout se odplaty. Ale není ti přikázáno uvolnit zlu cestu, ponechat mu 
volný průchod. Nemsti se však. Máš také právo nesoudit se s druhým a nelpět zarytě na svých právech.  
Také nemusíš nenávidět svého protivníka. Což ani není starozákonní příkaz, jak by se mohlo zdát.  
A nemusíš tedy milovat jen ty, kdo jsou ti příjemní a sympatičtí. Samozřejmě to neznamená, že k nim 
najednou začneš pociťovat zvláštní náklonnost a obdiv. Ale nemáš jim škodit a třeba pro ně můžeš 



udělat i něco dobrého. A neupírej jim naději na Boží království. Přej jim dobré a modli se za ně. Třeba 
za jejich nápravu. Usiluj o zastavení nekonečného koloběhu ubližování a oplácení.  
Není ale řečeno, že v žádném případě nemáme mít nepřátele. Snaha být s každým zadobře by mohla 
znamenat, že se druhým ve všem přizpůsobíme, že nebudeme trvat ani na tom, co je nutné a oprávněné 
hájit. Ale spíše jde o to, zda druhý bude i naším nepřítelem, nebo zda nepřátelství bude jednostranné. 
Z jeho strany. Snad svým nečekaným postojem vyvedeš svého protivníka z míry a on se nad sebou 
alespoň zamyslí. 
Boží království se tedy vyznačuje překonáním toho, co je běžné mezi lidmi. Bůh chce víc. Vždyť i lidé 
nevalné pověsti dokáží mezi sebou jednat pěkně. Zájemci o vstup do nebeského panství tak mají ale 
jednat i s těmi, kdo jim příliš nesednou. 
Zdůvodnění těchto náročných, snad až šokujících a pobuřujících požadavků je založeno na Božím 
příkladu. On se stará o všechny lidi, všem přeje. Ať jsou jakéhokoli charakteru. Takový argument však 
může vzbudit pohoršení a odpor. Dobrým se totiž nevede lépe než zlým, spravedliví nemají žádnou 
výhodu oproti gaunerům. Co je to za spravedlnost?! Co je to za Boha? 
Jenže při takovém uvažování kritici Božího přístupu jaksi zapomínají, že ani oni nejsou bez viny. Že 
také oni mají na svědomí něco zlého a nejsou prosti veškerého hříchu. A tak se svou nespokojeností 
s Boží spravedlností vlastně morálně povyšují nad druhé. Všichni jsme v tomto ohledu na jedné lodi. 
Nemáme na nic od Boha nárok. Jestliže přece něco dostáváme, pak to přejme i druhým. A netvařme 
se, že tomu, co je spravedlnost, rozumíme lépe než Hospodin. 
Další kritika může tvrdit, že podle takových pravidel se ve společnosti žít nedá. Vždyť státy přece 
musejí trestat nespravedlnost, zločiny, hájit právo a bránit se proti útoku nepřátel. Potřebujeme soudy, 
policii, armádu. Jak by to tady bez nich vypadalo?! 
Jenže mezi prvními posluchači Kázání na hoře zřejmě příliš státníků a držitelů vysokých úřadů nebylo. 
Ježíšova slova neměla oslovit především je, ale obyčejné lidi. Lidi, kteří si zřejmě mohli připadat 
všelijak opomíjení, zapomenutí, vysmívaní, odsunutí na okraj. Lidi potýkající se s nespravedlností, 
křivdami a nepřátelstvím. Ty požadavky zazněly do jejich konkrétních životů. Takže v nich nemusíme 
hned vidět pravidla pro jednání veřejných institucí, ale nároky mířící především na jednotlivce.  
Na každého z nás. Stačí tedy začít u sebe. Dát těm nárokům šanci, nechat se jimi přetvářet. Snažit se 
je uvádět do praxe. A pak se mohou pohnout ledy i v širším měřítku. 
Vždyť známe příklady těch, kdo řekli násilí a nenávisti dost. A jejich úsilí o jiné řešení se vyplatilo. 
Ta jména, navzdory tomu, že jejich přístup možná mnohým připadal naivní a bláznivý, představují  
i dnes důležité symboly. Třeba Mahátma Gándhí nebo Martin Luther King. Ale vzpomeňme také na 
poválečné otce sjednocené Evropy, na muže, kteří se po staletích válek a konfliktů mezi evropskými 
národy, po dvou hrůzných světových válkách, zřekli pomsty. A snahou o přátelskou spolupráci mezi 
jednotlivými zeměmi zajistili našemu koutu světa již několik desetiletí trvající období míru. Nebo  
na ty, kdo usilovali o poválečné smíření mezi Čechy a Němci, ač sami pocházeli z řad odsunutých 
německých obyvatel našich zemí. A také na osobnost Přemysla Pittera. Ti všichni ukázali, že řídit se 
těmito principy je možné, a že taková zdánlivá pošetilost má smysl. 
 
Píseň: 399 
 
Přímluvy: Přimlouvejme se u Boha slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Milosrdný Bože, pomoz nám odstranit zbytečná napětí v našich vztazích a daruj nám vzájemné 
porozumění. K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme o sílu nenechat se ovládnout hněvem a nenávistí, učiň aby tvůj pokoj naplňoval naše srdce. 
K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme o naději pro zemětřesením zasažené obyvatele Turecka a Sýrie, která je navíc sužována 
vleklým konfliktem. K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 



Prosíme, abys ulehčoval nemocným, provázel umírající a zůstával nám vždycky blízko se svým 
smilováním a útěchou. K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme za ty, kdo vládnou a ovlivňují životy lidí: Dej jim moudrost a odvahu k činění toho, co je 
skutečné dobré a potřebné. K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme tě za náš národ a všechny národy na světě: Aby se prosadila spravedlnost a nastal mír tam, 
kde je válka. K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Prosíme za všechny utlačované a pronásledované: Ať získají svobodu a dostane se jim spravedlnosti. 
K Tobě voláme: Pane, smiluj se. 
Nyní můžete vyslovit tichou či hlasitou modlitbu.   
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 754 
 
Ohlášky 
 
 Diakonie ČCE vyhlásila sbírku na pomoc lidem postiženým zemětřesením v Sýrii a Turecku. Více 

informací naleznete zde: https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/vyhlasujeme-
sbirku-na-pomoc-lidem-zasazenym-zemetresenim-v-syrii/  

 Na pomoc obětem zemětřesení můžete přispívat také v kanceláři. 
 V úterý se v 17 hod. sejde staršovstvo. 
 Ve čtvrtek se koná od 15:40 náboženství a od 17:15 setkání střední generace.   
 Za týden na první postní neděli se sejdeme k bohoslužbám se slavením večeře Páně. 
 Narozeniny slaví Iva Tauchmanová a Uta Pettirschová. Přejeme jim vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud 
to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží 
soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel 
hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.‘ Nedej se přemoci zlem, 
ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12,17–21) 
 
Požehnání: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého 
pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás 
působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 
 
Píseň: 602  
 


