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1. neděle adventní (28. 11. 2021) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král 
slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, 
zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to 
je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! (Žalm 24,7–10) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 273 
 
Modlitba: Všemohoucí Bože, dej nám milost, abychom se mohli odvrátit od skutků temnoty  
a obleč nás zbrojí světla nyní v čase tohoto smrtelného života, ve kterém nás přišel ve velké 
pokoře navštívit tvůj Syn Ježíš Kristus; abychom jednou mohli povstat k nesmrtelnému životu. 
V něm jsi nás pozval a stále nás zveš k životu, který nekončí. Chceme vnímat znamení času  
a vědět, že přichází. Prosíme tě, ať neúnavně hledáme tvé království. Posiluj nás ve víře, dej 
nám bdělost a vytrvalost a také radost z toho, že naše spása se blíží v něm, v Ježíši Kristu, našem 
Pánu a bratru, který s tebou a s Duchem svatým žije a vládne po všechny věky věků. Amen.  
  
1. čtení: Lukáš 21,25–36 
 
Píseň: 85 
 
2. čtení: Jeremjáš 33,14–16 
 
Kázání 
Vláda práva a spravedlnosti – to je heslo, na kterém se dá postavit politická kampaň. 
V nejmenované sousední zemi se tak dokonce jmenuje současná vládní politická strana. 
Kvalitně pracující úřady, spravedlivé soudnictví, nepodplatitelní politici. To je ideál, který  
ve společnosti rezonuje, ale zároveň se zdá být na úrovni čisté utopie. Lidé o právní stát patrně 
stojí. Tedy alespoň zdánlivě – nakolik se dle principů práva a spravedlnosti  řídí v osobním 
životě, to je už další věc… Odkud by se vzaly nespravedlnost a korupce, jestliže je celá 
společnost odpůrcem těchto neřádů?   
Že to s uplatňováním spravedlivých vztahů nebylo slavné ani v izraelském lidu, vidíme  
na různých místech Starého zákona. A tak Hospodin zaslibuje někoho, kdo tyto hodnoty prosadí 
a bude je zastávat. Kromě toho také nastane mír a bezpečí. Přijde konečné vysvobození ze všech 
průšvihů. Rajská hudba. Světlo na konci tunelu. Izraelský národ žil na území, o něž byl mezi 
tehdejšími mocnostmi zájem. Není tedy divu, že se na jeho území často objevovaly nepřátelské 
armády a země i její obyvatelé prožívali krušné chvíle. A nelze se divit ani tomu, že se 
v biblických obrazech slibuje příchod blaženého času. Času, kdy Jeruzalém ponese jméno 
zvěstující Hospodinovu spravedlnost. Bude to značný pokrok od dob posledního judského 
krále, jehož jméno také vyznávalo, že Hospodin je spravedlivý. Ale v praxi to vypadalo 
poněkud jinak.  
Vztah Izraele k Hospodinu se vyvíjel jako na houpačce. Pán Bůh mu dal pravidla, která lid 
překračoval a nesl za to důsledky. A když se na chvíli polepšil, za čas opět svoji věrnost porušil. 
Zatímco severní izraelské království padlo pod náporem Asyřanů a jeho obyvatelé se v dalším 
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ději ztrácejí, Judsko vydrželo déle. I ono však nakonec nevydrželo tlak další velmoci, ale 
babylonské zajetí neznamenalo konec židovství. Židé jsou tady přes veškeré pohromy 
starověké, středověké i novověk pořád. Něco – nebo někdo – je zřejmě drží při životě.  
A do dějin tohoto lidu zaznívají slova o konečném vysvobození ze všech průšvihů.  
Je však jasné, že tato blažená budoucnost nebude lidským dílem, nýbrž Božím darem. Přijde 
Hospodinův Vyvolený, který to vše uskuteční. Tato mesiášská postava je nazvána Výhonek. 
Můžeme si představit, že právě na tom, co je sešlé, odsouzené k zániku, vzejde něco nového, 
svěžího, nadějného. Tak jako ze schnoucího pařezu vyraší proutek. Ten Boží Vyvolený bude 
konat právo a spravedlnost. Nikoli v lidském, ale v Božím podání. Tedy v plnosti a dokonalosti. 
Nejen z příběhu Izraele se dá vytušit a doufat, že Boží spravedlnost má blíže k milosrdenství 
než ke spravedlnosti slepé a přísně neutrální, která naměří každému zcela podle jeho zásluh. 
Ale kdo je tím Výhonkem. Je to Ježíš? Nebo se myslí na někoho jiného? Vždyť Pán Ježíš přišel 
už dávno a ve světě se zdánlivě nic zásadního nezměnilo. V Izraeli i v celém světě ještě pořád 
právo a spravedlnost nedošly svého naplnění. Možná je tomu jako s výhonkem s malým „v“. 
Něco už začalo rašit, už to roste, naděje se stále zvětšuje, ale ještě to pořád není úplné. Boží 
království v Ježíšově osobě už začalo, ale ještě není naplněno. Zatím. 
Pro dobré zvládání jednotlivých dnů, jako prevence proti přílišnému smutku je důležité na něco 
se těšit, udělat si něčím radost. Z hlediska celého života či nějaké skupiny je dobré mít cíl, 
k němuž jedinec či společenství směřuje. Něco vyhlížet, těšit se na dobrou budoucnost, zažívat 
smysluplnost svého konání a bytí. Právě slova o pokojné a šťastné budoucnosti míří tímto 
směrem. Všechny nezdary dějin Božího lidu budou překonány a stanou se minulostí. Bude mu 
dáno něco nového a dobrého. Jestliže tento čas ještě nenastal, alespoň ne v plnosti, pak tedy 
trvá důvod stále se k jeho dovršení upínat, očekávat je.  
Obě dnešní biblická čtení něco vyhlížejí, k něčemu se upínají. Slova z Jeremjáše znějí mnohem 
optimističtěji než slova evangelia. Ale i takové na první poslech katastrofické apokalyptické 
výroky měly ve své době pozitivní vypovídací hodnotu. Nebyly strašením, ale povzbuzením. 
Měly svým posluchačům dodat naději a pokoj při očekávání budoucích událostí. Ujišťovaly je 
o tom, že ačkoli budoucnost nebude snadná, oni se bát nemusejí. Je tomu jako s pařezem, 
z něhož vyrazí zelený proutek. Kde už to vypadá bledě, je pořád naděje. Bůh má totiž všechno 
ve svých rukou, má všechno pod kontrolou a nezapomněl na ty své. Vše se odehrává podle 
Božích not a jeho věrní jsou zahrnuti do plánu záchrany. Vítězem lidských dějin nebude zlo  
a nicota, nýbrž Bůh. 
S tímto poselstvím vstupujeme do adventu, do období očekávání a přípravy. Měli bychom se v 
něm dobře připravit na Vánoce, na přivítání narozeného Spasitele. Ale také se mají naše zraky 
upírat k dovršení všech věcí. K příchodu Božího království v jeho plnosti, ke změně světa, jak 
ho známe. Jenže nabízí se otázky, zda v tuto proměnu skutečně věříme. A pokud ano, 
očekáváme ji s radostí a nadějí? Dokážeme si představit to, čemu se obvykle říká konec světa? 
S tím, že zemřeme, že tady jednou nebudeme, musíme počítat všichni. Ale že tady nebude tento 
svět, nebo alespoň ne v té podobě, jak ho známe, že všude bude vládnout spravedlnost a mír, to 
je těžko představitelné. Nemáme s tím žádnou zkušenost. Ale možná je nejlepší si nic 
nepředstavovat. Třeba vše bude úplně jiné, než kam sahají možnosti naší fantazie. A místo 
planého spekulování můžeme alespoň v rámci svých schopností proměňovat svět k lepšímu. 
Boží království sice nevybudujeme, ale to neznamená, že na nás nezáleží. 
 
Vyznání vin 
 
Apoštolské vyznání víry  
 
Píseň: 272,1–4 
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Večeře Páně 
 
Píseň: 272,5–7 
 
Přímluvy: Přimlouvejme se u Boha slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“: 
 
Bože, současnost a ještě více budoucnost nás může naplňovat strachem. Pomáhej nám proto 
očekávat věci příští s důvěrou ve tvé milosrdenství a dobré záměry s lidmi. Prosíme tě, vyslyš 
nás. 
Daruj nám bdělost ducha a schopnost správně se orientovat na cestě životem, ať dojdeme  
do tvého království. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Do tvých rukou vkládáme ty, kdo vážně onemocněli covidem a všechny, kdo o ně pečují. Dej, 
ať se situace nejen v naší zemi brzy zlepší. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Uč nás být k sobě ohleduplnými a nemyslet jen na sebe, ať se všichni snažíme přispívat  
ke společnému dobru. Prosíme tě, vyslyš nás. 
Vyprošujeme u tebe mír pro místa, kde lidé mezi sebou bojují nebo se k tomu schyluje. Prosíme 
tě, vyslyš nás. 
Ujímej se obětí násilí a zneužívání, které mnohdy přichází od lidí blízkých, a pomáhej lidem 
navzájem si odpouštět. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Ohlášky 
 Program během týdne: v úterý v 15:30 náboženství, v pátek ve 14:10 konfirmační příprava 
 V neděli se sejdeme jako obvykle k bohoslužbám v 9 hod. a odpoledne od 16 hod. je  

na programu adventní koncert filharmonického tria Amalia v obsazení klavír, flétna, 
violoncello. 

 V kostele si můžete zakoupit výrobky klientů královédvorského střediska Diakonie ČCE. 
 Byly spuštěny nové sborové internetové stránky. V případě, že máte odkaz na staré stránky 

uložen v záložkách a nové stránky se nenačtou, zadejte adresu https://dvur-
kralove.evangnet.cz/. 

 
Poslání: Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi 
představenými v Kristu a napomínají vás. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech 
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1. Tesalonickým 5,12.16–18) 
 
Požehnání: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez 
úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
 
Píseň: 691 
 
 


