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Bohoslužba 20. 3. 2022 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se 
nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Žalm 25,15–16) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 621 
 
Modlitba: Bože, plný dobroty a slitování: ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi. Pohlédni na nás a daruj nám 
odpuštění. Drž nad námi svou ruku a odvracej všechna nebezpečí, která nám hrozí. Bože, dárce svobody  
a naděje: zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení a tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený, je odpovědí na 
naše otázky a potřeby. Daruj nám, abychom dokázali žít ze své víry a svému okolí byli věrohodnými svědky 
o tvé lásce. Bože, odpouštějící a milující: tvé království se vlomilo do našeho nepokojného světa skrze život, 
smrt a vzkříšení tvého Syna. Pomoz nám slyšet tvé slovo, uposlechnout ho a přinášet tvoji zachraňující lásku 
do životů našich bližních. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou a s Duchem 
svatým žije a vládne na věky věků. Amen.  
 
1. čtení: Izajáš 55,1–9 
 
Píseň: 342 
 
2. čtení: Lukáš 13,1–9 
 
Kázání 
 
Jednoho večera jsme si pustili televizní zprávy a dolétly k nám zvěsti o vraždění obyvatel na Ukrajině nebo 
v Sýrii, a k tomu ještě o železničním neštěstí kdesi v rozvojovém světě… Zase další tragické události, 
s nimiž jsme se za svůj život setkali už nesčetněkrát. I když většinou pouze skrze sdělovací prostředky. Jaký 
je smysl takových událostí, které přinášejí do světa bolest a spoušť? Mají vůbec nějaký smysl? Vypovídají 
něco o Boží spravedlnosti? Jsou trestem za viny, kterých se jejich oběti dopustili?  
A co o tom soudíš ty, Ježíši? Pověz nám, proč se to stalo! Neštěstí je trestem za hřích, že ano!? S takovými 
nevyslovenými otázkami možná za Ježíšem přišli zvěstovatelé masakru, který se zřejmě odehrál 
v jeruzalémském chrámě. Patrně při něm rukama římských vojáků zahynuli galilejští poutníci, kteří přišli 
obětovat Hospodinu. O tomto krveprolití nevíme nic bližšího, ale taková událost sváděla k otázkám typu: co 
asi museli dotyční Galilejci provést, že na ně dopadlo něco tak hrozného? Jak velký musel být jejich hřích, 
že je Bůh takhle tvrdě potrestal?  
Podobně je tomu i ve druhém případě, který zmiňuje Ježíš. Další tragédie, patrně nehoda. Vyžádala si 
osmnáct obětí. Copak hrozného provedli tihle nešťastníci? Měli snad s Bohem méně vyrovnané účty než jiní 
obyvatelé Jeruzaléma? Aktuálně bychom se na základě takového způsobu myšlení mohli ptát: Jsou 
Ukrajinci větší hříšníci než ostatní Evropané, než my, že musejí snášet hrůzy války? Nebo: Spáchali naši 
spoluobčané na jižní Moravě něco hrozného, že je zasáhlo tornádo? Ke slovu se dostává princip akce  
a reakce, spáchaného činu a náležité odplaty. Jednoduchá, srozumitelná logika. Za svůj hřích budeš 
spravedlivě potrestán. Máme přece rádi, když je všechno pěkně utříděno a ve věcech je pořádek a systém.  
Pán Ježíš však na takový způsob výkladu Boha a světa nepřistupuje. Neprohlašuje, že si něco takového ti 
nešťastníci zasloužili. Nepátrá po příčinách těchto strašlivých události. Ani se nesnaží obhajovat Pána Boha. 
Jeho zájem míří jiným směrem. Říká: Tady nejde o ty zahynuvší, ale o vás. Oni vlastně zemřeli kvůli vám, 
jejich smrt vám má něco sdělit. Varovat a vyburcovat vás k životnímu obratu. Ke změně směru, kterým jste 
se dosud ubírali a který nepřinášel nic podstatného a hodnotného. Zamyslete se nad sebou a vraťte se 
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k Bohu, který sice o vašich vinách dobře ví, ale přesto s ním můžete navázat vztah důvěry. Nemyslete si, že 
je krutý a čeká na každé vaše pochybení, aby vás mohl s radostí potrestat. A také se  nedívejte na cizí hříchy, 
neposuzujte druhé lidi, nepaste se zálibně na jejich těžkostech, ale zaměřte se sami na sebe a přiznejte, že to 
s vámi není žádná velká sláva. Obraťte se od své nemístné starosti o to, proč Pán Bůh trestá jiné lidi ke 
starosti o to, jak to s ním máte vy. A nepromarněte svůj život. Snažte se jej co nejlépe využít. Máte tady 
přece úkol. 
Ta logika, která se na Boha dívá jako na zosobnění spravedlnosti se zavázanýma očima, která nehledí na 
žádné okolnosti a dává každému přesně to, co si zaslouží, má však zásadní slabinu. Podle ní by si také Ježíš, 
který zemřel strašlivým způsobem, takové utrpení zasloužil. Různé tragické události tedy nesvědčí  
o velikosti provinění těch, kdo jim padli za oběť. Jsou spíše důkazem viny a zkaženosti těch, kdo je mají na 
svědomí. Ale přesto z nich můžeme vytěžit zásadní zisk. Připomínají nám něco důležitého – naši konečnost. 
A tím nás směřují k přemýšlení nad smyslem života a jeho nasměrováním. Nad jeho užitečností  
a přínosem. Aby to s námi nedopadlo jako s fíkovníkem, který opakovaně nepřináší ovoce. Je zbytečný  
a navíc zatěžuje a vysává půdu. S takovým stromem se nabízí skoncovat. Vzít sekyru a porazit jej. Není to 
strom okrasný. Má přinášet úrodu. Ten fíkovník z Ježíšova podobenství ale žádné ovoce nedává.  
A tak míra trpělivosti jeho majitele přetekla. Přesto ještě svitne fíkovníku šance. Má totiž zastánce. Vinaře. 
Ten se mu snaží vymoci podmíněný odklad trestu. Strom by podle něj měl ještě dostat možnost k nápravě; 
vinaři zbývá naděje na změnu k lepšímu.  
Povšimněme si onoho vinaře, který za neužitečný strom oroduje. Není jeho, nemá k němu vlastnické právo  
a přece mu na něm záleží. Záleží mu na něm natolik, že odmlouvá svému nadřízenému a je ochoten se  
o strom postarat. Pomoci mu k úspěchu. Příběh končí vinařovou prosbou, nevíme tedy, zda byl vyslyšen  
a strom šanci dostal. Snad ano. V každém případě je toto podobenství uzavřeno nadějně. A vlastně nám 
předestírá opačný přístup než je spekulování nad tresty, které dopadají na druhé lidi. Přístup, který bychom 
měli přijmout za svůj. Spočívá v přímluvných modlitbách za druhé. A to i navzdory jejich 
nezpochybnitelným vadám, navzdory tomu, že se zdají být zralými k vyhození. Ale nejen v modlitbách. 
Lidé s takovým postojem mají pro druhé naději. A jsou také ochotni jim pomoci, přispět k tomu, aby 
nastoupili lepší cestu. Nedívají se na Pána Boha jako na nelítostného mstitele, ale jako na dárce nových 
možností nejen pro sebe.  
Jenže to může v některých případech působit docela skandálně. Mít naději i pro ty nejhorší? Třeba dnes 
mnozí přejí ruskému prezidentovi nejen, aby stanul před mezinárodním trestním soudem, ale dokonce aby 
skončil v pekle. Zaděláno na to zřejmě má dostatečně. Ale co kdyby mu Bůh odpustil? Co kdyby odpustil 
všem Hitlerům, Stalinům a jim podobným? Skousli bychom to? Respektovali bychom takové Boží 
rozhodnutí? Nebo bychom s tak skandálně odpouštějícím Bohem raději nechtěli mít nic společného? Jaké 
hranice má naše naděje? 
 
Píseň: 701 
 
Přímluvy: V přímluvné modlitbě se obracejme k Bohu slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“:  
 

Pane, ty nemáš radost z trestání, nejsi zlomyslný, ale nabízíš nové šance. Proměňuj nás, abychom měli 
naději pro bloudící a nebylo nám zatěžko se za ně přimlouvat a pomáhat jim najít správnou cestu. Prosíme 
tě, vyslyš nás. 

Veď také nás cestou života, ukazuj nám, co je důležité, abychom nepromarnili čas, který nám dáváš, ale 
naopak jej dobře využili a přinesli mnoho dobrého ovoce. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Skláněj se ve svém milosrdenství ke všem, kdo trpí důsledky války na Ukrajině, ale také jinde. Zastav 
tato krveprolití a pomoz najít spravedlivá řešení mezinárodních napětí. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Dej, aby si původci zla uvědomili, že jednají hříšně, že jejich činy a rozhodnutí přinášejí jedovaté plody. 
Přiváděj hříšníky ke změně smýšlení. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Dávej jednotlivcům i státům dar skromnosti a velkorysosti, aby se uměli dělit s potřebnými a žili 
navzájem solidárně. Zastávej se všech vykořisťovaných, pronásledovaných a zneužívaných. Prosíme tě, 
vyslyš nás. 

Děkujeme za ty, kdo s láskou a obětavostí slouží svým bližním v různých profesích i jako dobrovolníci. 
Naplňuj je novými silami a radostí, která přemáhá únavu a těžké chvíle. Prosíme tě, vyslyš nás.  
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Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně zpívaná: 385 
 
Ohlášky 
 
 V kanceláři můžete odevzdávat dary na postní sbírku Diakonie. Letos je věnována na pomoc lidem 

z Ukrajiny. 
 Na faře probíhá výměn oken. Část prací probíhá svépomocně, za což děkujeme všem, kdo přiložili ruku 

k dílu. 
 Prostřednictvím webu https://e-cirkev.cz/vzkaz-krajanum-na-ukrajine/ můžete poslat vzkaz do 

krajanských sborů na Ukrajině. 
 Pro ukrajinské děti je organizována sbírka Krabice od srdce. Více informací je k dispozici na stránce 

https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/aktualne/krabice-od-srdce-sbirka-pro-deti-z-ukrajiny  
 Program během týdne: V úterý v 15:30 se děti sejdou na náboženství. Ve čtvrtek od 17:15 se koná setkání 

střední generace. Připojit se můžete také on-line. V pátek od 14:10 je na programu konfirmační příprava  
a od 19 hod. setkání mládeže. 

 Narozeniny v novém týdnu oslaví Tomáš Růžička. Přejeme mu 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. (Římanům 12,17–18) 
 
Požehnání: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje 
mocí Ducha svatého. 
 
Píseň: 526 


