
1 
 

Bohoslužba 10. 4. 2022 (Květná neděle, s doprovodem celocírkevního kantora L. Moravetze) 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 
 
Introit: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna  
na výsostech! (Matouš 21,9b) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 243  
 
Modlitba: Bože, veliký a nepochopitelný, stojíme na začátku Velkého týdne. Obrať v tuto chvíli naše 
srdce zpět do Jeruzaléma k životu, smrti a vzkříšení tvého Syna, abychom sjednoceni s ním a se všemi 
věrnými mohli jednoho dne vítězně vejít do nového Jeruzaléma, do města nikoli rukama 
vybudovaného, ale do města věčného, nebeského. Tvůj Syn, náš Spasitel, se v poslušnosti tvé vůle stal 
člověkem, ponížil se a vydal se lidem do rukou. Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení 
a mohli také přijmout účast na jeho vzkříšení a věčném životě. 
Prosíme o to skrze něho, našeho Pána a bratra Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije  
a kraluje na věky věků. Amen. 
 
Píseň: 269 (3x), 185    
 
1. čtení: Zacharjáš 9,9–10 
 
Píseň: 443  
 
2. čtení: Lukáš 19,28–40 
 
Kázání 
 
Dovolím si Lukášovo líčení Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma rozdělit na tři scény. Tu první nazvěme 
např. Obstarání vhodného osla. Ježíš posílá dva ze svých učedníků, aby mu přivedli osla. Cizího osla, 
resp. oslátko. Mají ho jednoduše odvázat a přivést. A kdyby někdo něco namítal, tak ho Ježíš zkrátka 
potřebuje… Umíte si představit sebe na jejich místě? Jako kdybyste za bílého dne otevírali cizí auto 
před zraky jeho majitele s tvrzením, že ho nutně potřebujete pro důležité úkoly... Ale povedlo se. 
Majitelé přijali lakonický argument, který jim učedníci předložili a oslátko se objevilo před Ježíšem. 
Scéna druhá: Ježíšova jízda do hlavního města. Učedníci mají i nadále co dělat: přehazují přes hřbet 
zvířete své pláště a Ježíše na něj usazují. Navíc mu na cestu prostírají své pláště a vytvářejí tak 
triumfální atmosféru. Zřejmě brali dění, kterého byli svědky, opravdu vážně. Vždyť byli ochotni hodit 
své oděvy na jistě nepříliš čistou silnici a ještě navíc pod oslí kopyta. A pak učedníci v Ježíšově 
průvodu začnou provolávat oslavná hesla. Ta jsou adresovaná Bohu jako poděkování za to, že mohli 
být díky Ježíšovi svědky nevšedních událostí. A provolávali slávu také Ježíšovi, v němž viděli toho, 
kdo přichází v Božím jménu, Božího vyvoleného, zaslíbeného krále. Byla to zřejmě zvláštní podívaná. 
Muž jedoucí na oslu, zvířeti chudých. Kolem něj jásající shluk lidí, minimálně zčásti ne zrovna 
z nejlepší společnosti. A ti oslavují muže na oslu jako krále. Mohlo to celé působit komicky a vést 
k pobavení přihlížejících. Ale znalci Písem mohli rozpoznat, co má ten průvod znamenat. Navíc, když 
se někdo takovým způsobem blíží k Jeruzalému zrovna od Olivové hory.  
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Tahle podívaná byla nabitá symboly a starozákonními narážkami. Zmíním jen dvě: V prvním čtení 
jsem slyšeli zaslíbení krále přijíždějícího do Jeruzaléma na oslátku. Prorok Zacharjáš píše ale také  
o příchodu Hospodina na Olivovou horu, aby nastolil nový věk. Ten nový věk, nový svět, zásadní 
proměnu všeho, očekávali někteří účastníci Ježíšova průvodu zřejmě již co nevidět. Těšili se na velice 
brzký příchod Božího království v celé moci a slávě. Přelom věků si spojovali právě s Ježíšovým 
tažením na Jeruzalém. A byli asi hodně zklamaní, když se nedostavilo to, co tak dychtivě vyhlíželi… 
Ale ještě z jiného důvodu byl onen průvod pozoruhodný. Králové a válečníci, kromě toho, že jezdívali 
na koních, vodívali ve svých triumfálních průvodech zajatce, někdy oslepené. Tady však nikdo takto 
ponížený není. Všichni jdou s mužem na oslu dobrovolně. Vždyť tenhle král nepřišel nikoho spoutat 
ani oslepit, nýbrž – vzpomeňme na jeho programové prohlášení v nazaretské synagoze – oznámit 
zajatcům amnestii a nevidomým navrácení zraku.  
Ježíš dal formou svého vjezdu do Jeruzaléma – ale nejen tím – najevo, že se ztotožňuje s pojetím 
chudého, pokorného a násilí odmítajícího Mesiáše. Což nebylo samozřejmé. Mohl si vybrat přesný 
opak – Mesiáše mocného, se zbraní v ruce a zástupem ozbrojenců kolem sebe. A možná by vzbudil  
u lidí mnohem větší ohlas. Vždyť úspěch často sklízejí lidé schopní, někdy i všeho schopní, kteří slíbí, 
že všechno zařídí a všechno zvládnou. Hlasité, výřečné typy, nešetřící silnými slovy a ráznými činy. 
To je způsob, jak získat vliv. A vliv znamená moc, kterou lze využít ke svému prospěchu. Ježíš vliv 
měl. A nezneužít jej, nevydat se na cestu vlastního prospěchu a nevyužívat druhé jako prostředku pro 
dosažení svých zájmů, není jednoduché. Ježíš tomuto pokušení odolal. Dokázal, že to jde i jinak. Že 
fyzická či mocenská síla a silná slova nejsou jedinou, ani nejlepší možností jak přetvořit dějiny a lidské 
životy.  
Poslední část tohoto dění můžeme označit výrazem Polemika. Ne všichni jsou totiž nadšeni tím, co se 
před nimi odehrává. Někteří nespokojenci se hlasitě bouří proti slovům, která učedníci provolávají. 
Chtějí, aby Ježíš takové projevy zatrhl. Možná se jim nelíbí, jakou úlohu mu tím přisuzují. Anebo mají 
obavy, že by kvůli jejich chování mohly ve městě vypuknout nepokoje. Mesiášské naděje by mohly 
rychle vzplanout. Ježíš však jejich požadavek odmítá. Oslavné projevy na jeho adresu jsou podle něj 
na místě. Slova o křičícím kamení pak možná předjímají úděl Jeruzaléma, z něhož zůstane jen hromada 
kamení svědčící o neprozřetelnosti jeho vůdců. Ježíš přiváží – nebo chce přivézt – pokoj. Záleží ale na 
tom, zda bude jeho nabídka přijata. Záleží na tom, jak se Jeruzalém, především vládnoucí vrstva, 
s Ježíšem srovná. A jak reaguje Jeruzalém na jeho příjezd? Zdá se, že nezájmem. Z Jeruzaléma 
nevychází Ježíšovi nikdo vstříc. Nikdo jej nevítá. Jako by se již nyní zlověstně naznačovalo, co Ježíše 
ve městě čeká… 
Král pokoje se blíží. A navzdory propasti věků chce přicházet i mezi nás, do našeho nepokojného  
a násilím zmítaného světa. Do světa, v němž je toho tolik k nápravě, tolik utlačování, ponižování, 
chudoby, násilí. Ani v tomto věku vyspělé techniky nejsou tyto jevy minulostí. Je to naše prohra. 
Prohra celého lidstva.  
Jeden z aktérů Ježíšova triumfálního průvodu nám může pomoci odpovědět na otázku, zda my osobně 
můžeme s touto neradostnou situací nějak pohnout. Snad nikoho neurazím, když dám za příklad onoho 
oslíka. Tvora, který by možná rád zůstal tam, kde zrovna stojí, nebo se raději popásal na šťavnaté trávě 
– ale když je mu uloženo, jde a poslouží. Neví proč, neví, co se děje – asi ho to ani nezajímá – ale svoji 
úlohu splní. Odehraje epizodní, ale důležitou roli. Když se necháme Pánem Bohem použít pro malé 
role, když budeme věrně sloužit i v obyčejných věcech, přestože se nám třeba zrovna nechce, pak se 
to jistě nějak blahodárně projeví. Nemusí jít o žádné světoborné věci, i málo stačí. 
 
Píseň: 529  
 
Přímluvy: Na každou prosbu přímluvné modlitby odpovíme zpěvem písně 265: 
 
Pane, ve tvé službě může najít místo každý. Jednej tedy i naším prostřednictvím a dávej nám vždy 
znovu poznat, co po nás žádáš. 
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Prosíme za ty, kdo disponují mocí a vlivem – v rodině, v církvi, ve společnosti, aby si byli vědomi své 
zodpovědnosti za druhé a aby své postavení nezneužívali. 
Prosíme za zastavení války na Ukrajině i v jiných zemích. Učiň přítrž utrpení a orgiím krutosti  
a nenávisti. 
Prosíme za chudé země a jejich obyvatele, za ty, kdo mají obtížný přístup k nejnutnějším životním 
potřebám a zdravotní péči; ať nejsou vystaveni lhostejnosti a nezájmu. 
Prosíme, abychom co nejlépe prožili začínající týden a velikonoční svátky; ať jsou to pro nás dny 
duchovně plodné a užitečné.   
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně   
 
Píseň: 407  
 
Ohlášky 
 
 V neděli 10. 4. se v Trutnově koná benefiční koncert skupiny Mrtvej pro Ukrajinu. Začátek je v 17 

hod. v koncertní síni B. Martinů. Ve stejnou dobu začíná také koncert pro Ukrajinu v evangelické 
kostele v Libštátě. 

 Prostřednictvím webu https://e-cirkev.cz/vzkaz-krajanum-na-ukrajine/ můžete poslat vzkaz do 
krajanských sborů na Ukrajině. 

 Za týden, na Boží hod, vykonáme sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Ta je letos určena 
na projekt „Útočiště“, který realizuje sbor v Chrástu. Více informací najdete na stránkách 
http://chrast.evangnet.cz/tema/utoci-te.  

 Program během týdne:  
V úterý od 10 hod. se ve středisku Diakonie uskuteční ekumenická velikonoční bohoslužba.  
V 15:30 se děti sejdou na náboženství. Na Zelený čtvrtek od 17:15 se opět v Diakonii sejdeme ke 
čtení pašijového příběhu. Na Velký pátek se konají bohoslužby se slavením večeře Páně od 18:00 
a na Boží hod od 9:00.  

 Narozeniny v novém týdnu oslaví Eva Petrášová. Přejeme jí vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl 
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. 
(Marek 8,34–35) 
 
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: 524  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


