
Bohoslužba 13. 2. 2022 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou 
spravedlnost! Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným 
domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. (Žalm 
31,2–4) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 246 
 
Modlitba: Veliký Bože, prameni a oporo našeho života. Ty se protivíš silám ovládajícím tento svět a stavíš 
se na stranu utlačovaných. Naplň nás smyslem pro opravdovou spravedlnost, abychom mohli rozpoznávat 
znamení tvého království a usilovat o převahu pravdy a práva nad tím, co jim odporuje.  Dej, ať nezavíráme 
oči před bídou a potřebami našich bližních, ale také ať nepropadáme zoufalství, které nás ochromí. Pomoz 
nám, abychom důvěřovali tvému slovu a tvým příslibům, neboť ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím. Skrze 
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po všechny 
věky věků. Amen.  
 
1. čtení: Jeremjáš 17,5–10 
 
Píseň: 1 
 
2. čtení: Lukáš 6,17–26 
 
Kázání 
 

Je to jako na nějakém velkém letním hudebním festivalu. Velké prostranství, všude plno lidí, všichni jsou 
natěšeni na to, co přijde. Pravda, hvězd tady oproti slavným festivalům sice mnoho není, vlastně je tady jen 
jedna, ale to přítomným stačí. Všichni si na ni chtějí sáhnout, všichni ji chtějí slyšet. A vědí proč. Něco 
takového se jen tak nezažije. Tohle setkání totiž staví lidi na nohy. 

A pak vystoupí ta hvězda na podium a začne mluvit. A promlouvá docela neotřele. Gratuluje těm, kteří jsou 
nebo budou na dně. Hrozí těm, kdo se naopak nacházejí nebo budou nacházet nahoře. Představuje pravidla 
nové éry. Ježíš vlastně navazuje na téma, které načal už v nazaretské synagoze: Boží zaslíbení se plní, nastávají 
nové poměry. Do našeho světa přichází změna od Boha. A vy, ztroskotanci, vy, kteří ten život máte těžký, se 
z toho radujte. Vy se máte, i když to třeba ještě tak nevnímáte. Je to dobrá zpráva. Jenže jak pro koho. Je to 
dobrá zpráva i pro nás – možná ne vyložené boháče, ale oproti těm nejchudším asi všechny docela dobře 
zaopatřené? A je tohle vůbec pravé evangelium? Vždyť jsme se na náboženství či v konfirmační přípravě 
učili, že spaseni jsme jedině skrze víru, že naším Spasitelem je pouze Ježíš Kristus. A tady se zaslibuje 
záchrana těm, kteří to prostě jen nikam nedotáhli. A zřejmě z toho navíc nejsou nijak nadšeni, raději by asi 
byli na druhém konci společenského žebříčku. Kdo by si také liboval v chudobě a smutku? Žádné duchovní  
a morální kvality tady nehrají roli. Copak mezi takovými lidmi nemohou být darebáci? A všichni bohatí  
a úspěšní darebáky být musejí? A vůbec – co je na bohatství a úspěchu špatného? 

Možná se nám taková slova neposlouchají příjemně, ale je dobré si je alespoň čas od času připustit k tělu  
a zamyslet se nad tím, jak to máme se vztahem k majetku a úspěchu. Ano, jistě i mezi chudými a společensky 
vyvrženými mohou být lidé všelijací. A bohatí naopak mohou splňovat náročná měřítka. Jenže majetek 
s sebou nese nebezpečí. A čím je majetku víc, tím více toto nebezpečí roste. Bohatí jsou asi více než chudí 
ohroženi spoléháním na sebe, na své hmotné jistoty, které vlastně žádnými jistotami nejsou. Anebo jim naopak 
hrozí propadnutí strachu, že o své jmění přijdou. Také sobectví a pokušení utiskovat druhé se k velkému 
vlastnictví mohou vázat. Chudí jsou naopak odkázáni na druhé a uvědomují si tak lépe svoji závislost.  



Bohatství, sytost, radost a dobrá pověst nejsou v rozporu s pravidly Božího království. Vždyť ty zástupy se 
k Ježíšovi nahrnuly zřejmě proto, že o něm slyšely něco zajímavého, dobrého. A přestože měl také odpůrce, 
byl vyhlášeným a oblíbeným kazatelem a léčitelem. A kolem něj se pohybovali lidé bohatí, bohaté ženy, které 
ho finančně podporovaly. Ony výroky začínající zlověstným „běda“ nejsou tedy oznámením o zkáze 
jmenovaných skupin, nýbrž varováním a výzvou ke změně postoje.  

Klíčovým postojem odpovídajícím Božímu království je tedy umět se dělit s potřebnými a neobklopovat se 
záměrně lichotníky a pochlebovači. Nepěstovat své ego. Nezaměřovat se na bohatství a úspěch jakožto 
známku potvrzující správný vztah k Bohu. Nespoléhat na své domnělé jistoty – ať už hmotné, či jiné –, které 
se v mžiku mohou zhroutit. Být ochoten snášet v Kristově jménu i všelijaké ústrky a protivenství. 

Ježíš zahájil střetnutí dvou řádů, dvou principů fungování světa. Tomu převládajícímu řádu vyhlásil 
neposlušnost, vzpouru. Jeho výroky jsou formulovány právě tak paradoxně, vyhroceně a nečekaně, aby 
donutily posluchače – nebo čtenáře – si jich povšimnout, aby je udeřily do uší a přiměly je k přemýšlení. 

Ježíšova slova mohou být kromě jednotlivců apelem také pro různé skupiny, oplývající bohatstvím a vlivem. 
Třeba pro milionáře a miliardáře, ale také pro velké globální společnosti nebo bohaté státy. Ale mohou také 
promluvit k bohatým církevním společenstvím, k bohatým sborům. Ačkoli v těchto skupinách již mnohdy 
probíhají dobročinné aktivity, kéž by solidarita mezi bohatými, úspěšnými a těmi ostatními rostla. Je to dnes 
velice zapotřebí. 

Právě nám, kterým většinou nic zásadního nechybí – nebo si to alespoň myslíme – hrozí, že budeme 
spokojeni se současným stavem světa. Že se zabydlíme ve světě takovém, jakým momentálně je. Když se nám 
daří dobře, nemáme důvod k žádné rebelii proti jeho principům. Jenže svět zdaleka není takovým, jakým by 
být měl. Ke špičkové formě má ještě daleko. Naplnění všeho toho, co mu chybí, přinese až plnost Božího 
království. Proto bychom měli pořád něco očekávat. Čas od času by nemuselo být na škodu položit si otázky: 
Po čem toužím? Po čem žízním? Jsem spokojen s tím, jak to ve světě chodí? Čekám ještě něco? Nebo už si 
připadám zajištěně, spokojeně, mám všeho dost a nic už od nikoho nečekám?  

Ta nespokojenost a bolest nad poměry kolem nás neznamená, že musíme stále plakat a lamentovat nad tím 
hrozným světem. Vždyť v Písmu je mnoho výzev k radosti, mnoho přání pokoje. Radost není vyhrazena až 
budoucím časům. Přílišný zármutek může vést ke zhroucení a paralýze. Tím nikomu neposloužíme. Spíše 
bychom měli sledovat, kde můžeme přiložit ruku a pomoci ke zlepšování, k napravování toho, co je pokažené. 
Realizovat hodnoty Božího království už teď a tady. Takže ač my zrovna nijak netrpíme, je vždy možné 
pomáhat těm, kdo na tom tak dobře nejsou. Ať už v podobě přímluvných modliteb nebo i praktickou pomocí. 
Možností se k tomu nabízí dostatek. 
 
Píseň: 204 
 
Přímluvy: Prosme Pána slovy „Prosíme tě, vyslyš nás“: 
 

Kriste, ty blahoslavíš chudé, plačící, hladovějící. Vzbuzuj v nás touhu po příchodu tvého království  
a proměně světa a chraň nás před přizpůsobováním se pravidlům tohoto věku. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Buď nablízku lidem v tíživých ekonomických a životních poměrech, potěšuj opuštěné, pronásledované  
a zoufalé, ujímej se slabých a nemocných. A nás si používej jako své ruce, které přinášejí pomoc. Prosíme tě, 
vyslyš nás. 

Vyprošujeme u tebe mír pro tento svět. Ať skončí války v Sýrii a Jemenu i další konflikty. Nenech vypuknout 
válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Dávej moudrost a zodpovědnost politikům, kteří mají na vývoj událostí vliv. 
Prosíme tě, vyslyš nás. 

 Naplňuj harmonií a láskou naše rodiny, manželské i sourozenecké vztahy, chraň naše přátele, sousedy  
a známé. Pomoz zlepšit vztahy, které se pokazily. Prosíme tě, vyslyš nás. 

Udílej své požehnání také našemu společenství, pomáhej nám nacházet správné cesty, jak plnit naše poslání. 
Buď i s našimi nemocnými. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 Žehnej, Pane, také dalším křesťanům a křesťanským společenstvím v tomto městě, ale také vedení města  
a všem jeho obyvatelům. Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 



Píseň: 769 
 
Ohlášky 
 
 Program během týdne:  

V úterý od 15:30 se koná náboženství a od 17 hod. schůze staršovstva. Ve středu od 17:15 se v Diakonii 
sejdeme k biblické hodině. Připojit se můžete také on-line. V pátek od 14:10 se uskuteční konfirmační 
příprava. 

 Narozeniny v novém týdnu oslaví Zdeněk Hojný a Iva Tauchmanová. Přejeme jim vše dobré a Boží 
požehnání. 

 
Poslání: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít 
nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. (Filipským 4,12–13) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 
Píseň: 772 
 
 
 
 


