
Bohoslužba 8. 5. 2022 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás vzkříšeného, ať je s vámi se všemi. 

 
Introit: Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, 
dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. (Žalm 33,5b–6) 
 
Pozdrav:  
 
Píseň: 540 
 
Modlitba: Bože, pastýři svého lidu, ty jsi nezanechal svého Syna Ježíše napospas smrti, ale 
probudil jsi ho k životu bez konce. V něm ses ukázal lidstvu jako Otec a my smíme být tvými 
milovanými dětmi. On, dobrý pastýř, nás všechny nazývá jménem a volá nás ke svobodě. Dej, 
abychom slyšeli jeho hlas a následovali ho na cestách našeho života. Pošli také nás, abychom 
pomáhali ztraceným, zraněným a slabým a jednali mezi sebou s porozuměním a láskou. 
Pomáhej nám překonávat pokušení, která na nás přicházejí a vše, co nás může oddělit od tebe. 
Skrze tvého Syna, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije  
a kraluje na věky věků. Amen. 
 
1. čtení: Skutky 9,36–43  
 
Píseň: 28 

 
2. čtení: Jan 10,22–30 
 
Kázání 

 
Opakovaně se Ježíšovi stávalo, že mu v jeruzalémském chrámu šlo o život či „alespoň“  
o svobodu. Chrám pro něj představoval nebezpečné místo. I tentokrát je tomu podobně. Ježíš 
se prochází v chrámovém areálu, zrovna když se slaví posvícení. Najednou ale  kolem něj stojí 
dav. Ježíš se zřejmě ocitá v nepříjemném obklíčení. A nese se k němu hlas: „Už toho máme 
dost, nechceme žít v nejistotě, chceme jistotu“, říkají mu jeho oponenti. „Konečně nám řekni, 
kdo jsi! Prozraď nám, jestli se považuješ za Mesiáše, Vysvoboditele, Bohem poslaného! Jaký 
je tvůj vztah k Bohu?“ Chtějí po něm jasnou odpověď, jasné stanovisko. 
Podle dnešních měřítek by se měl ten, kdo chce uspět, co nejlépe prezentovat, předvést. Platí to 
dost zřetelně v politice. Kandidáti na různé pozice musejí přece zaujmout voliče a ukázat jim, 
co vše zvládnou. Ale tohle pravidlo platí také jinde. Pokud chcete najít zaměstnání, pošlete 
životopis a motivační dopis a přesvědčte nás, že si máme vybrat právě vás. Ukažte, že jste ten 
či ta nejlepší! Musíte se zkrátka umět dobře prodat. Upozornit na své přednosti. Reklama je 
důležitým prvkem cesty k úspěchu. Politici se obvykle se svými kvalitami a schopnostmi netají. 
Jenže je vytrubování vlastních dovedností zárukou skutečně kvalitního a schopného člověka? 
Vždyť papír a média snesou ledacos…  
Ani Ježíš se v Janově evangeliu netají svým jedinečným posláním a mimořádně úzkým vztahem 
k Bohu. Nemluví o sobě právě skromně. Jenže nezůstává jen u řečí. Dodává jim věrohodnosti 
svými činy. Potvrzuje slova skutky. Ani to však jeho protivníkům nestačí. Pořád nechápou, jak 
to s ním vlastně je. Nebo chápat nechtějí? A tak znovu přicházejí, aby dostali odpověď 
naservírovanou na zlatém podnose. Ta zdánlivě jednoduchá otázka po mesiášské identitě má 



však háček. Jakého Mesiáše mají tazatelé na mysli? A mají vůbec všichni jednotnou představu, 
jaký by měl Mesiáš být? Možná Ježíšovi nerozumějí právě proto, že se nehodí do jejich 
škatulek. Nesplňuje jejich kritéria. Provokuje je, protože jim šlape na kuří oko. Ví, kde jsou 
jejich slabiny. Proto by chtěli někoho jiného. Možná mají různé představy o Mesiáši, ale vědí, 
že Ježíš jím být nemůže. Navzdory tomu se našli a stále nacházejí i tací, kteří právě v něm 
Mesiáše, Zachránce rozpoznali. 
Jsou zkrátka záležitosti, na nichž se lidé neshodnou. Takovým bodem byla také Ježíšova osoba. 
Vyznání Ježíše jako Mesiáše vydělilo křesťany ze židovství. Jedni Ježíšovo svědectví a jeho 
nároky přijali, druzí nikoli. Křesťanství se nejprve jevilo jako sekta a to mělo pro jeho 
vyznavače v židovském prostředí negativní důsledky. A podobná se situace se později 
mnohokrát opakovala. A stále opakuje. Ježíšova slova o dvou druzích ovcí – o těch, které mu 
patří a o těch ostatních – a o tom, že ty jeho ovečky nic nevyrve z Boží ruky, měla dodat jeho 
vyznavačům jistotu a odvahu. Ať se bude dít cokoli, ať to bude jakkoli těžké, Bůh je s nimi  
a dává jim věčný život.  
Dnes už jsou naštěstí vztahy mezi židy a křesťany mnohdy korektní a pokojné, propasti již jsou 
do značné míry zasypány. Přesto je Ježíšova osoba, jeho identita, stále tím, co obě skupiny 
zásadně odděluje. Ano, jako Zachránce se mohl a také dnes může jevit nepravděpodobný, 
neodpovídající lidským požadavkům a přáním. Neměl by být poněkud akčnější, ráznější? 
Poznat v Ježíši Božího vyvoleného bylo a je nesamozřejmé. Kolik rádoby mesiášů se v tehdejší 
době vyskytovalo, kolik různých divotvůrců se potulovalo světem… A všichni se snažili vetřít 
do lidské přízně a poukázat na sebe. Konečné zodpovězení otázky po Ježíšově totožnosti bylo 
možné dát až po Velikonocích. Tehdy jeho následovníci s jistotou poznali, že skutečně měli co 
do činění s někým výjimečným. 
Přesto může být Ježíš vzorem nejen pro křesťany, ale i pro židy a příslušníky jiných 
náboženství, stejně jako pro lidi nenáboženské. Přinejmenším v rovině morální. Je příkladem 
toho, jak má vypadat skutečná autorita. Jak si má počínat ten, kdo aspiruje na vedoucí pozici. 
Obraz pastýře, který se nestará především o sebe, ale o své stádo, je v tomto smyslu výmluvný. 
Ježíš je vzorem pro naše jednání, ale také ukazuje, jak by ideálně měli vypadat ti, kdo stojí nad 
námi. Podle něj pak můžeme hodnotit a vybírat své zástupce, když tu možnost výběru máme. 
Nebývá vždy snadné poznat kvalitu jednotlivých lidí a hodnotit jejich výkony. Někdy to chce 
časový odstup. Lidští vůdci se rovněž mohou měnit, naši hrdinové nás mohou zklamat. Ježíš je 
však zárukou kvality. Jeho charakter se nemění. Proto se máme učit naslouchat jeho hlasu tak 
jako ovce, které se nacházely v ohradě spolu s dalšími ovcemi z různých stád a musely rozeznat 
hlas právě toho svého pastýře. Potřebujeme se učit rozeznat hlas Boží, hlas Ježíšův ve změti 
různých hlasů, které nás vábí k sobě. K tomu, abychom byli na jeho hlas citliví, slouží základní 
pilíře duchovního života – Písmo, modlitba, společenství. Je však třeba, aby se tyto pilíře 
korigovaly a doplňovaly. Vždyť Písmo si může vykládat každý po svém, v modlitbě se můžeme 
soustředit jen na své plány a určovat přitom Bohu, co má udělat. Ani společenství není imunní 
vůči scestným názorům. Přesto při společném uvažování smíme své názory upravovat a tříbit. 
K tomu všemu bychom však měli prosit o působení Ducha sv. Té inspirující a oslovující síly, 
která přichází od Boha a proniká společenství i jednotlivce. Té síly, kterou Ježíš zanechal svému 
lidu jako náhradu za svoji tělesnou přítomnost. Té síly, která ukazuje na toho správného Pastýře. 
 
Píseň: 547 
 
Přímluvy: Na každou prosbu odpovíme zpěvem č. 265. 
 
Kriste, dobrý pastýři, shlédni milosrdně na naše prosby a vyslyš nás, když tě prosíme a zároveň 
děkujeme: 
 



Děkujeme za trvající mír v naší zemi a prosíme za země a lidi, které hrůzy války sužují. 
K tobě voláme: 

Děkujeme za naše rodiny a blízké, dnes zvláště za naše maminky, babičky a manželky,  
a prosíme o pokoj a svornost v našich vztazích. K tobě voláme:  

Prosíme za rodiny, které nefungují, za vztahy, v nichž dochází k násilí, za manžele, kteří se 
navzájem odcizili. K tobě voláme: 

Prosíme za ty, kdo vládnou, ať mají smysl pro spravedlnost a ducha pokoje, aby všichni lidé 
žili ve svornosti a míru. K tobě voláme: 

Prosíme za dobrou úrodu, dostatek potravin a zlepšení ekonomické situace, aby nikdo 
netrpěl nouzí a hladem. K tobě voláme: 

Prosíme, abychom dokázali rozeznat tvůj hlas mezi hlasy jinými a přijali do srdce slova, 
která přinášejí trvalý pokoj. K tobě voláme: 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně   
 
Píseň: 757 
 
Ohlášky 
 
Program během týdne:  
V úterý v 10 hod. se v Diakonii uskuteční evangelické bohoslužby a v 15:30 se děti sejdou na 
náboženství. Ve čtvrtek od 17:15 se koná setkání střední generace. Připojit se lze také on-line. 
V pátek od 14:00 je na programu konfirmační příprava. V sobotu 14. 5. podnikneme společný 
výlet s trutnovským sborem. 
 
Příští neděli se uskuteční jako obvykle bohoslužby a nedělní škola, zároveň jsme však zváni na 
seniorátní rodinný den do Semonic, který začne v 10 hodin.  
 
Od 20. do 22. května se uskuteční sborový pobyt v Tisu. 
 
Narozeniny v novém týdnu oslaví Karolina Hojná a Jiří Vávra. Přejeme jim vše dobré a Boží 
požehnání. 
 
Poslání: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet  
a nalezne pastvu. (Jan 10,9) 
 
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: 549 
 


