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Bohoslužba 29. 5. 2022 (Nanebevstoupení Páně) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil 
po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna 
jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. (Efezským 1,20–21) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 632 
 
Modlitba: Věčný Bože, Ty jsi dovedl svého Syna Ježíše skrze utrpení a smrt k novému životu 
a přijal jsi jej do své slávy. Oděj nás slíbenou mocí z výsosti a posílej nás všude, kam chceš, 
jako zvěstovatele pokání, odpuštění hříchů a stále obnovované naděje a jako svědky Ježíše 
Krista, prvorozeného z mrtvých. Udržuj svou církev v jednotě Ducha svatého a spojenou 
poutem lásky. V Nanebevstoupení svého Syna jsi také povýšil každého člověka a prokázal jeho 
hodnotu. Daruj nám tedy pevnou důvěru, že i my jsme povoláni ke slávě, do které nás předešel 
Kristus, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků. Amen. 
 
1. čtení: Lukáš 24,44–53  
 
Žalm 113  

 
2. čtení: Skutky 1,1–11  
 
Kázání 

 
Odchod do nebe, jímž končí Lukášovo evangelium, není definitivním koncem Ježíšova 
pozemského příběhu. Začíná jím nová etapa. A také druhá kniha Lukášova díla věnovaná šíření 
evangelia po antickém světě. Tedy spolupráci Boha a lidí na tomto náročném úkolu.  
Narážíme zde na tři, potažmo čtyři časové úseky: Ta první, obsažená v Lukášově evangeliu, 
zahrnuje Ježíšovo pozemské působení až do jeho odchodu k Bohu. V této etapě můžeme ještě 
rozeznat zvláštní čtyřicetidenní období zjevování Vzkříšeného. Další fáze zahrnuje dny mezi 
Nanebevstoupením a Letnicemi. To je čas očekávání a přípravy. A po ní už nadchází čas církve, 
čas šíření zvěsti o Kristu jako Pánu a Zachránci po celém světě. 
Hlavní hrdina prvního dílu však ani v období církve neodchází úplně ze scény. Je spíše přítomen 
novým způsobem. Ještě před odchodem dává svým spolupracovníkům instrukce, aby věděli, co 
od nich očekává. Jenže pokyny jsou jedna věc a jejich pochopení a uskutečnění věc druhá. 
Všechno mohlo být jinak. Učedníci totiž čekali něco jiného, než měl Ježíš na mysli. Jejich 
rozhled byl omezený. Chtěli se konečně dočkat obnoveného království pro izraelský lid…  
Jejich otázka na ustavení tohoto království zavání národnostní i náboženskou výlučností. Ježíš 
je však posílá nejen do Judska, nejen k židovským souvěrcům, ale také k těm podivným 
Samařanům a dokonce do celého světa. Tahle cesta z města do všech končin země, cesta 
k pohanům, se musela teprve s obtížemi prosadit. Království, které Ježíš přinesl a jež mají jeho 
vyslanci – apoštolové šířit, nebude určeno pouze Izraeli, ale všem národům. Žádná říše jedné 
rasy. Žádná země jen pro ty naše lidi. 
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K tomu všemu jim Ježíš dává na vědomí, že není jejich věcí znát Hospodinovy termíny a plány. 
Jsou záležitosti, které lidem mají zůstat utajeny. Bůh si je ponechává pod kontrolou. Konec 
konců i ten oblak, který Ježíše odcházejícího či odlétajícího? do nebe zakryl, není jen známkou 
Boží přítomnosti, ale také něco zahaluje. A tak pro nás zůstává způsob Ježíšova přesunu z této 
časnosti do Boží věčnosti tajemstvím. Je však důležité, že Pán byl přijat k Bohu, přijat Bohem, 
který tím ocenil jeho pozemskou misi. Můžeme si z toho vzít poučení, že nahoru není třeba se 
tlačit, šplhat po ramenou druhých, lze se tam dostat i opačným způsobem. 
Místo blízkého nastolení Božího království pro Izrael se nyní před muži z Galileje otevírá 
docela jiná perspektiva. Ne konec světa, ale konec země. Tam mají pohlížet. Místo poklidného 
přebývání v Božím odpočinutí dostávají nový úkol. Jsou vysláni zvěstovat zprávu o Ježíši a 
jeho království. Tedy ještě ne, až za chvíli, až k tomu dostanou potřebné vybavení. Ale pak se 
mají stát svědky Vzkříšeného. Nebude to jednoduché. Jejich údělem se stane krev a pot. Vždyť  
řecké slovo překládané jako svědek znamená rovněž mučedník.  
Co si asi tak říkali tihle galilejští chasníci, když se jim Ježíš vzdaloval z dohledu? Zmocňoval 
se jich strach, obavy? Snad je přepadala nejistota – jaké to teď bude bez Ježíše…? 
Z intenzivního zírání vzhůru jsou však brzy vyrušeni otázkou dvojice v bílém. Co tady tak 
stojíte a hledíte nahoru? Dokud se ten, který odešel, zase nevrátí, je třeba věnovat pozornost 
zemi. Hledět nejen vzhůru, ale také před sebe a kolem sebe, věnovat se lidem, světu. Nečekejte, 
že vám Boží království spadne jen tak do klína. Je to na vás. Jděte a něco pro jeho rozvoj dělejte. 
Ukažte, co umíte. Chopte se odpovědnosti a iniciativy. Hledět vzhůru, obrazně řečeno, tedy 
modlit se v úzkém slova smyslu, pěstovat osobní zbožnost, je nutné. Ale kromě toho je třeba 
pustit se do díla. Ostatně modlitbou či bohoslužbou má být celý náš život.  
Taková je i situace dnešní církve, dnešních křesťanů. Pán Ježíš se neodebral pouze na krátkou 
cestu domů. Jeho návrat se pořád nekoná. A církev tak má pořád co dělat. Ani za dva tisíce let, 
bez nějakých drobných, není se svým zadáním hotová. Ale to neznamená, že její hlava 
nepracuje a nechává svoji firmu na holičkách. Špičkový Poradce, Duch svatý, se snaží předávat 
potřebné pokyny a povzbuzení. Ale přesto zůstává nejistota, bezradnost a ztráta solidního 
výhledu skutečností i pod takovým vedením.  
Ano, nejistota a obavy, které snad tížily učedníky při představě, co je může čekat, jsou údělem 
lidí i dnes. Lidí ve světě – tam je to pochopitelné, ale i nás v církvi. Vypadá to, že s křesťanstvím 
to v našich končinách jde od desíti k pěti. Kam až to dojde? Jak to s námi bude dál? Církve 
vyprodukovaly mnoho odpovědí na všelijaké otázky, ale zdá se, že se často míjejí s otázkami, 
které si lidé opravdu kladou. Jsme pro valnou část společnosti nezajímaví. Ale přesto bychom 
měli dospět k vědomí, že máme co světu dát. Ke zdravé ambici, která se však nezakládá na nás, 
že nás a zvěst, kterou jsme přijali, svět potřebuje. Že jsme světlem a solí světa.  
Teď je to na nás. I my píšeme pokračování evangelia a Skutků apoštolských. Ježíše v tělesné 
podobě mezi sebou nemáme, aby nám radil co a jak. Ale Duch svatý je tím, kdo jej zastupuje. 
Je to hybná síla církve. Záleží na každém z nás, jak budeme s Ježíšovým odkazem nakládat. 
Nakolik se Duchem necháme vést. Ale naštěstí není všechno jen na nás. Přestože učedníci  
a raná církev mnohému nerozuměli a museli se i cestou sporů vypořádat s náročnými otázkami, 
církev je tady dodnes. Přežila zatím všechno. Přes všechnu člověčinu není dílem lidským, nýbrž 
Božím. A z toho vyplývá osvobozující poznání, že ji ani naše chyby nedokáží zničit. Je totiž 
pod dobrým dohledem shora. 
 
Píseň: 772 
 
Přímluvy: Spojme se v přímluvné modlitbě a prosme „Pane, smiluj se“: 
 
Prosíme o zdravé křesťanské sebevědomí a dary Ducha svatého pro úkol zvěstování evangelia. 
Pane, smiluj se. 
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Prosíme o dobré vztahy mezi křesťany a církvemi a vedení Ducha svatého při hledání cest 
k jednotě. Pane, smiluj se. 
Prosíme za křesťany v Nigérii, Indii, Pákistánu a dalších zemích, kde zakoušejí pronásledování 
a nespravedlivé zacházení. Pane, smiluj se. 
Prosíme za naše konfirmandy, aby prospívali v moudrosti a poznání Boha a jeho cest. Pane, 
smiluj se. 
Prosíme o moudrost a prozíravost pro ty, kdo vedou naši zemi i další státy a organizace v této 
obtížné době. Pane, smiluj se. 
Prosíme o dobrou úrodu a nalezení cest, jak přepravit obilí z Ukrajiny, aby se zabránilo 
hladomoru. Pane, smiluj se. 
Prosíme za sestry Ivu, Natašu a všechny členy našeho společenství, které postihly zdravotní 
potíže. Pane, smiluj se.    
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 147  
 
Ohlášky 
 
 Program během týdne:  

V úterý v 15:30 se děti sejdou na náboženství, v 19 hod. se pak v kostele sv. Jana Křtitele 
koná modlitba za jednotu křesťanů se zpěvy z Taizé. Jedná se o náhradu za neuskutečněnou 
lednovou ekumenickou bohoslužbu. Ve stejný čas začne ve Špýcharu také koncert Záboje. 
Ve středu od 17:15 se uskuteční biblická hodina v Diakonii. V pátek od 14:00 je na programu 
konfirmační příprava. Za týden, na svatodušní neděli, se opět v 9 hod. sejdeme 
k bohoslužbám se slavením večeře Páně, vykonáme taktéž sbírku ve prospěch Chráněného 
bydlení na míru Diakonie ČCE Litoměřice. Probíhat bude také nedělní škola.  

 Příští neděli bude v Praze u Salvátora oficiálně požehnáno novému zpěvníku. Začátek 
shromáždění je v 15 hod. a bude možné sledovat také on-line přenos.  

 V kostele stále probíhá sbírka trvanlivých potravin a drogerie pro potřebné. 
 Paní Nataša z Ukrajiny, která navštěvuje naše bohoslužby, má podstoupit operaci. 

Pamatujme v modlitbách na ni i další nemocné. 
 Narozeniny slaví v těchto dnech Jan Vávra a Daniel Hojný. Přejeme jim vše dobré a Boží 

požehnání. 
 
Poslání: Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven 
Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt 
na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem 
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –a k slávě Boha Otce každý 
jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. (Filipským 2,5–11) 
 
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: 411 
 
 


