
Společná bohoslužba královédvorského a semonického sboru ČCE 
 30. 10. 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: Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.  
(1. Korintským 3,11) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 589 
 
Modlitba: Bože, ty jsi přítel všeho života. Ty nás vyhledáváš a zveš k sobě bez jakýchkoliv 
podmínek. Učíš nás, že v obrácení a ztišení budeme zachráněni, že v klidu a důvěře bude naše 
vítězství. Pozvedni nás mocí svého Ducha do své blízkosti, abychom mohli v pokoji a radosti 
přebývat s Tebou. Zachovej nás při svém živém slovu a pomoz nám, abychom je přijali vírou 
a dosvědčovali je skutky lásky. Daruj nám ducha stálé obnovy a dej, abychom se ti učili sloužit 
ve tvém světě ve společenství se všemi církvemi. Učiň také, ať se při této slavnosti setkáme  
s tvým Synem, který hledá a zachraňuje ztracené. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána 
a bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen. 
  
1. čtení: Izajáš 1,10–18 
 
Píseň: 573 
 
2. čtení: Lukáš 19,1–10 
 
Kázání 
 
Zacheus. Malý velký muž. Malý postavou, velký postavením. Tenhle nepříliš urostlý pán 
pracuje jako ředitel daňového úřadu v Jerichu. Což je docela výnosné místo. Jenže ve městě 
není zrovna vážený. A tak, když se blíží Ježíš a všichni chtějí být u toho, nezbude na Zachea 
místo s obstojným výhledem. Není tady zkrátka celebritou. Jméno Zacheus znamená snad čistý, 
nevinný. Jenže jako celník je pro většinu lidí nečistý. Paktuje se s pohany, a ještě k tomu si 
přivydělává na úkor druhých. Je tak považován za špinavého gaunera. A přestože oplývá 
bohatstvím, nemůže si pořídit vše – třeba urostlejší postavu. Jsou zkrátka věci, které za peníze 
koupit nelze… 
Jenže teď se děje něco, co Zachea nenechá v klidu. Touží uvidět Ježíše, který má navštívit 
Jericho. Něco jej k němu žene, jakási touha jej pohání. Nemůže si nechat tuhle událost ujít. 
Nehodlá se vzdát ani navzdory nepříznivým okolnostem. A řešení se najde. Strom. Udělá si tam 
svoji pozorovatelnu. A tak běží napřed a šplhá do jeho koruny. Chování hodné malých dětí mu 
na důstojnosti a respektu sice nepřidá, ale co, hlavně, když dosáhne svého. Stejně se na něj už 
tak jako tak všichni dívají skrz prsty.  
Zacheus schovaný vysoko mezi větvemi čeká, co se bude dít. Najednou se Ježíš blíží. A přichází 
ke stromu, na němž si Zacheus udělal stanoviště. Dokonce Zachea oslovuje. Dívá se na něj 
nahoru a mluví na něj. Tohle pan ředitel asi nečekal. Ten pověstný učitel a divotvůrce se s ním 
baví! Nedělá, že ho nevidí, jak to mají ve zvyku ostatní lidé. A navíc chce být jeho hostem! 
Ježíš se zve k Zacheovi domů. Zacheus prožívá nesmírnou radost. Z té výšky na stromě se 



dostává ještě výš – je přijat Ježíšem. Dostává se mu veliké pocty a také projevu, který mu dává 
důstojnost. Neváhá a v okamžiku je dole. A už táhne Ježíše s sebou do svého luxusního domu…  
Mohl by to být pěkný příběh o obrácení hříšníka: Arcilotr, vydřiduch a zloděj Zacheus se před 
Ježíšem zastyděl za svůj dosavadní způsob života a rozhodl se radikálně změnit. Jenže to je 
pouze jedna z možností, jak tento příběh uchopit. Já si dovolím vydat se jinou cestou a vyložit 
vyprávění o setkání Ježíše se Zacheem jiným způsobem. 
Ono tomu totiž může být tak, že Zacheus nepotřebuje zásadní proměnu svého charakteru. On 
už totiž dělá to, co říká. Už dává polovinu svého majetku potřebným a když zjistí, že z někoho 
vymámil více než měl, bohatě mu to vynahrazuje. Žádné omyly na úkor klienta nestrpí. Jedná 
podle požadavků Zákona, a snad ještě nad jejich míru. Není zlodějem, členem mafie ani 
lehkovážným úředníkem.  
Oč pak ale v tomto příběhu jde, když ne o obrácení hříšníka? Jeho těžiště může spočívat  
ve dvou bodech.  
Za prvé v Ježíšově blízkosti vůči těm, kdo jsou ve společnosti na okraji a jimiž ostatní lidé 
pohrdají. V tomto případě zcela neprávem. Zacheus totiž může být vzorem mnoha tzv. slušným 
lidem. Jedná podle přísných mravních měřítek. Už zahájil Akci čisté ruce. Není ani lakomý – 
přijímá Ježíše radostně do svého příbytku, kde jistě jemu i mnoha dalším připravil bohatou 
hostinu.  
Snad už k němu dříve pronikly zvěsti o Ježíši a jeho učení a on se k němu upnul. Ježíš mu proto 
chce svou návštěvou prokázat poctu a vyzvednout jeho příklad v očích těch, kdo na něj jako  
na celníka hledí svrchu. Evangelium je totiž určeno všem, i těm, kdo jsou vyloučeni ze slušné 
společnosti. Ježíš nikoho nevylučuje. Nebojí se stýkat s těmi, kdo jsou u jiných v opovržení  
a pošpinit v jejich očích svoji pověst. 
Je velkým přínosem církve a jejího diakonického či charitativního díla, že se dokáže věnovat 
lidem na okraji. Vlastně lidem z různých okrajů – sociálně slabým, lidem bez domova, lidem 
s mentálním či tělesným postižením, vězňům… Jen je pak otázkou, zda jednotlivá křesťanská 
společenství dokáží takové lidi přijímat mezi sebe. Budoucnost církve je pak dost možná 
spojena s tím, zda bude umět oslovit lidi za svou hranicí a nestane se dobrovolně okrajovou 
menšinou, spokojenou se stavem věcí, nemající ambice vykročit do světa.   
Za druhé se dozvídáme – možná překvapivě –, že také bohatý člověk může být spasen, dojít  
do Božího království. Vždyť Ježíš prohlásil, že boháči do něj vejdou s obtížemi. Setkal se 
s bohatým mužem, který o sobě prohlašoval, že dodržuje Zákon, nebyl však ochoten zříci se 
svého vlastnictví a vydat se za Ježíšem. Zacheus představuje protipól tohoto muže. Také on je 
bohatý, není však majetkem ovládán. Dokáže se dělit s chudými a být štědrý. Přijímá 
s nadšením Ježíše a jeho zvěst, nemá strach, že kvůli Ježíši přijde zkrátka. 
Jsou dobré a zlé touhy. Zachea ovládla dobrá, krásná touha. A vyplatila se mu. Osobní setkání 
s Ježíšem mu možná nepřevrátilo život, protože už předtím jednal podle Ježíšových nároků. 
Přesto mu přineslo změnu – snad mu poskytlo jisté zadostiučinění a pocit, že také on má před 
Bohem hodnotu. Jaké to musí být, když si před vámi každý odplivne a najednou se s vámi 
někdo dá do řeči, a ještě vás chce doprovodit na hostinu?! Jak se takový člověk musí cítit? 
I my jsme dnes opět dostali možnost setkat se s Ježíšem. Setkat se s ním ve slově biblické zvěsti 
a také ve chlebu a víně u jeho stolu. On je připraven nás vždy znovu přijmout, i ty z nás, kteří 
snad stojí někde na okraji. Přinese dnešní setkání s Ježíšem do našeho života něco nového? 
 
Píseň: 331 
 
Večeře Páně 
 
Píseň: 269  
 



Přímluvy: Prosme v přímluvné modlitbě slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Kriste, setkání s Tebou je příležitostí přijmout něco nového, nechat se Tebou obdarovat. Daruj 
nám radost z takových setkání a ze změn, které přinášejí do našich životů. Pane, smiluj se.  
Prosíme za lidi na okraji zájmu, za ty, s nimiž si nevíme rady a kteří nám působí potíže. Daruj 
nám moudrost, jak k těmto lidem přistupovat a pomoz nám, ať se nad ně nepovyšujeme. Pane, 
smiluj se.  
Prosíme za naši zemi a její politickou reprezentaci. Prosíme za vládu práva a za spravedlnost 
pro všechny. Pomoz nám hájit tyto hodnoty, abychom o ně svou lhostejností nepřišli. Pane, 
smiluj se.  
Prosíme za státy, v nichž právo a spravedlnost nefungují. Prosíme, aby se poměry v těchto 
zemích změnily k lepšímu. Přimlouváme se za ty, kdo jsou utlačováni a pronásledováni, zvláště 
za naše sestry a bratry, hlásící se k Tobě. Pane, smiluj se.  
Prosíme za mír ve světě a za oblasti pustošené válkou a násilím. Daruj těm, kdo mají moc  
a zodpovědnost za druhé schopnost usilovat o prospěch všech lidí. Pane, smiluj se.  
Prosíme za církev, aby žila z tvého evangelia a byla ti věrná. Pomoz jí stále se obnovovat  
ke tvé spokojenosti. Daruj rozdělenému křesťanstvu touhu po skutečné jednotě v Tobě. Prosíme 
o požehnání pro naši Českobratrskou církev a také pro oba naše sbory. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Ohlášky 
 
 Ve čtvrtek od 17:15 se uskuteční biblická hodina v Diakonii. Náboženství odpadá. 
 Narozeniny slaví sestra Milena Suchánková. 
 Od 5. do 9. listopadu probíhá v Trutnově festival Devět bran. 
 Můžete si objednávat nástěnné kalendáře s obrázky kostelů a modliteben ČCE a také 

výrobky z chráněné dílny Rolnička. 
 V pondělí 14. listopadu od 19:00 se v našem kostele odehraje divadelní představení Oskar  

a růžová paní. 
 
Poslání: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně 
pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou 
a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ (Římanům 1,16–17) 
 
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: 63  
 
 
 


