
Bohoslužba 8. 1. 2023 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás narozeného, ať je s vámi se všemi. 
 
Introit: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. (Numeri 24,17b) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 501,1–4 
 
Modlitba: Bože, jsi skrytý, ale přesto přítomný. Nechal jsi rozzářit slávu svého Syna v naší 
pozemskosti a zjevil jsi ho jako Spasitele celému světu. Dej jeho jasu prozařovat i naše životy a přiveď 
všechny národy do jeho světla, které proniká lidskou temnotu a stává se závdavkem příchodu 
spravedlnosti a pokoje. Učiň si i z nás nástroje proměny světa podle své vůle. A tak jako jsi vedl 
mudrce z dalekých krajů, přiváděj i nás stále blíže k němu, našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu. Jemu 
patří s tebou a s Duchem svatým klanění, čest a sláva nyní a navěky. Amen. 
 
1. čtení: Izajáš 60,1–6 
 
Píseň: 501,5–7 
 
2. čtení: Matouš 2,1–12 
 
Kázání 
 
Který váš přešlap nebo trapná situace se vám nejvíce vryly do paměti? Šlo o něco závažného, anebo 
se tomu už dnes s chutí zasmějete? Přešlap, jehož se dopustili bibličtí mudrci patří mezi ty vážné. Jít 
zvěstovat králi Herodovi, že se narodil jiný král Židů, byť v dobré víře, nebyl vůbec šťastný nápad. 
Anděl Páně ve spolupráci s Josefem pak musel narychlo zachraňovat situaci… Lépe řečeno toho nově 
narozeného Krále. Aby nebyl hned zase všemu konec. Inu, hvězdy a jiná nebeská tělesa mohou lidem 
něco prozradit, ale neřeknou všechno. Stejně je nutné se dále doptávat. A pak zkuste svůj život řídit 
podle rad astrologů a horoskopů… 
Přestože se tito hvězdopravci zachovali politicky naivně, byli jistě lidmi vzdělanými a kulturně  
na výši. Dokázali skrze své znalosti poznat, že se kdesi děje něco významného a vydali se proto  
na dlouhou a nepohodlnou cestu. Nebyli pouhými teoretiky. Když si představíme, že jejich cílem bylo 
poklonit se nově narozenému králi, tedy úkon trvající patrně pouhou chvilku, je jejich úsilí 
obdivuhodné. Cestovat náročným způsobem týdny či měsíce kvůli něčemu, co se odbude  
v okamžiku… Přesto jim jsme asi schopni porozumět – možná jste se také někdy vydali na cestu, která 
trvala déle než to, kvůli čemu jste vyrazili. Třeba jste zamířili do Prahy do divadla, na promoci či 
demonstraci. Nebo ještě někam dál. Ale chtěli jste tam být. Snad se jednalo o historickou či pro vás 
z jiného důvodu důležitou událost. Nepohodlí musejí snášet také lidé, kteří stojí kvůli něčemu 
v dlouhých frontách, aby bylo za chvíli po všem. Třeba ti, kdo se chtějí podívat na korunovační klenoty 
nebo se poklonit památce královny Alžběty či papeže Benedikta. Nemluvě o tom, že lidé jsou ochotni 
stát venku dlouho a dlouho jen kvůli extra výhodnému nákupu…  
Když konečně mudrci dorazí až na místo činu, do Betléma, vidí obyčejné novorozeně v obyčejném 
domě. Žádný náznak něčeho královského, vznešeného. Žádný důkaz nebo alespoň indicie, že jsou tady 
správně. Jen ta hvězda jim napovídá. Lidská moudrost by zde zřejmě nic důležitého nečekala. Boží 
moudrost je však jiná a projevuje se způsoby překvapivými a lidem těžko přijatelnými. Ostatně již 



tady úplně na začátku Ježíšova života se poodhaluje, jak se tomu narozenému Zachránci povede. Jak 
se spolu oba druhy moudrosti v jeho případě vyrovnají. Už zde na něj cení zuby nebezpečí a násilná 
smrt. Ale na druhou stranu také vidíme začátek toho, co se stane skutečností opačného rázu: přicházejí 
pohané, aby se mu poklonili, aby ho uctili.  
Svátek Zjevení Páně ukazuje podobným směrem jako už několik staletí před Ježíšem i Matoušem 
prorokoval Izajáš: pohané přijdou k Bohu Izraele. Nemusejí stát mimo, je jim dána možnost stát se 
součástí Božího lidu. I na nich Bohu záleží. Hospodin, nazývaný Bohem Izraele, není Bohem pouze 
tohoto jednoho národa. Je Bohem všech a pro všechny. Je vskutku podivuhodné, jak se víra v Boha 
malého a celkem nevýznamného národa postupem času rozšířila po celém světě. A to díky jeho 
otevřené náruči, která se plně projevila v Kristu. Proto ani my nesmíme nikomu upírat šanci na Boží 
přízeň. Naopak máme tuto Boží otevřenost propagovat. Není naším úkolem někoho vylučovat 
z možnosti být zachráněn. A nejde jen o národy či lidi jiné víry, ale také o lidi nám všelijak nepohodlné, 
nevítané a nepříjemné. Vždyť z biblického hlediska i tak podezřelé osoby jako lidé zabývající se 
hvězdami dokázaly najít cestu k Božímu vyslanci. Na rozdíl od těch, kdo znali Písmo do poslední 
čárky. Moment překvapení, ale také univerzální naděje nejen pro všechny lidi, nýbrž i pro celé stvoření 
ke křesťanské víře patří. 
Záchranu dříve mnozí očekávali od vědy. Vědecký pokrok prý přinese lidstvu skvělou budoucnost. 
Ano, věda a technologie mohou poskytovat naději. Když někdo trpí nevyléčitelnou nemocí, může žít 
nadějí, že se zanedlouho najde lék, který mu pomůže. A neoddiskutovatelný pokrok zlepšující kvalitu 
života zažívá každý z nás. Ale jak jsme viděli na příkladu oněch hvězdopravců – snad je můžeme 
označit za starověké vědce – pouze věda nestačí.  Idea všeobecného pokroku, založená na víře v moc 
vědy  
a rozvoj techniky, ostatně vzala ve víru událostí zasvé. V minulém století se dost názorně projevilo, 
jak je právě tato víra naivní. Technický a vědecký rozvoj ukázal i své negativní důsledky –  
od masového vyvražďování lidí až po masové ničení přírody. Technologie se dají zneužít. Mohou 
sloužit ke zlému. Poslední naděje lidstva a světa tedy nemůže směřovat k něčemu, ale jedině k někomu. 
K tomu, kdo není chladný jako stroj a s nímž se dá vstoupit do vztahu. K tomu, kdo není ovládán lidmi, 
kdo se nedá zneužít a otevírá lidem svoji náruč. 
Cesta mudrců za nově narozeným králem připomíná cestu víry. Stejně jako oni se máme také my vydat 
za Kristem. Jenže taková cesta může být dlouhá a náročná. Občas na ní svítí hvězda, která ukazuje 
směr, ale jsou chvíle, kdy se někam ztratí. Obvykle k nám Bůh přímo nepromluví, aby nás navedl  
a ukázal, kam dál. Musíme sami hledat cestu, správný směr, ptát se. Třeba i jiných lidí a lepších znalců 
Písma či duchovního života než jsme my sami. Prostě musíme se sami snažit. Ale příběh o mudrcích 
z východu ukazuje, že i přes omyly a obtíže na cestě je tady dobrá naděje, že do cíle dospějeme. Už 
sama cesta je leckdy užitečná zkušenost. A na příkladu oněch mužů se nám též ukazuje, co je opravdu 
důležité a do čeho se skutečně vyplatí investovat. 
 
Píseň: 485 
 
Přímluvy: Na jednotlivé prosby budeme odpovídat zpěvem Kyrie eleison č. 265: 
 
Kriste, mudrci za kvůli Tobě putovali zdaleka a snášeli nepohodlí; dej nám sílu překonávat všechny 
překážky, které se nám na cestě za Tebou staví do cesty. Kyrie…  
Kriste, vzdělaní lidé se Ti přišli poklonit; dej, aby ti, kdo pracují v oblasti vědy a techniky usilovali  
o skutečný prospěch celého stvoření. Kyrie… 
Kriste, hvězda oznámila narození Tebe, velkého krále; dej, abychom si vybrali dobrého prezidenta či 
prezidentku. Kyrie… 
Kriste, Ty jsi byl již po narození ohrožen na životě; zastávej se těch, kdo jsou v ohrožení pro Tvé 
jméno. Kyrie… 



Kriste, mudrci Ti odevzdali své vzácné dary; dej, ať dokážeme být štědří a nezávislí na majetku. 
Kyrie… 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 468 
 
Ohlášky 
 
 Ve čtvrtek v 15:40 se sejdou děti na náboženství a od 17:15 se koná setkání střední generace. 

V neděli se od 9 hod. uskuteční bohoslužby a nedělní škola. 
 Ve středu 18. ledna se od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele uskuteční ekumenická bohoslužba 

v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 
 V neděli 29. ledna proběhne v rámci bohoslužeb mimořádné sborové shromáždění. Budeme 

hlasovat o návrhu na snížení počtu členů staršovstva. 
 Ještě příští neděli 15. ledna bude možné na faře přispět do Tříkrálové sbírky. 
 Narozeniny v novém týdnu oslaví Ondřej Hospodka a Pavla Pátá. Přejeme jim vše dobré a Boží 

požehnání. 
 
Poslání: V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. 
Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho 
nového člověka, a tak nastolil pokoj. (Efezským 2,14–15) 
 
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: 490 
 
 

 
 
 


