
Bohoslužba 27. 2. 2022 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Nepříteli 
mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin 
mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. (Žalm 18,4.18–20) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 634  
 
Modlitba: Milosrdný Bože, přišli jsme na toto místo ze světa, v němž se mísí krása a radost s nenávistí, lží  
a násilím. Ve světě, který je plný nejistot, zůstáváš ty naší poslední nadějí. Naplň celý svět svým pokojem. 
Smiluj se nad selhávajícím lidstvem ovládaným hříchem, smiluj se nad každým z nás. Daruj nám svého 
svatého Ducha, abychom chodili po stezkách lásky a spravedlnosti. Uč nás žít ve svobodě tvých dětí. Rozjasni 
naše srdce radostí pramenící ze zakoušení tvého milosrdenství a dej nám sílu vzdorovat zlým mocnostem 
tohoto světa a dosvědčovat tvou vznešenost slovem i skutkem. Prosíme o to 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: Izajáš 55,10–13 
 
Píseň: 109 
 
2. čtení: Lukáš 6,39–49 
 
Kázání 
 
Ostré a různorodé výroky uzavírají kázání na rovině. Pokud jste v nich na první poslech objevili vzájemnou 
souvislost, svědčí to buď o kvalitní práci vašich mozkových buněk, nebo o tom, že jste se již tímto oddílem 
zabývali.  
Slyšíme zde podobenství, přirovnání, která někdy působí značně nadsazeně a přestřeleně, ale právě to jim 
dává jejich sílu. Je zvláštní, že takto tvrdě Ježíš oslovuje ty, kdo jej poslouchají, kdo mu věnují pozornost. Ty, 
kdo jsou okolo něho. Ne ty, kteří s ním nemají nic společného a stojí vně. I v církvi zkrátka potřebujeme 
taková nelíbivá slova slyšet. A zdá se, že jim ani dva tisíce let neubraly na aktuálnosti a důležitosti.  
V posledních dnech jsme svědky toho, jak se lze na mezinárodním poli chovat ke svému sousedovi.  Opět se 
poskytuje „bratrská pomoc“ za pomoci tanků. A tragický ráz této situace ještě podtrhuje skutečnost, že se 
jedná o konflikt mezi dvěma státy, které se hlásí ke křesťanství. Zvláště onen útočící a jeho vůdce má, nebo 
alespoň měl, v některých křesťanských kruzích pověst ochránce nezkažených křesťanských hodnot. Že se 
něco takového může stát, svědčí o lidské náchylnosti k duchovní slepotě. Kam však dovede státník zaslepený 
vlastním egem a mocichtivostí ty, kdo jsou mu svěřeni? Obecně řečeno: Když je někdo ve vleku pýchy  
a sebespravedlnosti, když se povyšuje nad jiné, nedokáže s takovou výbavou správně vidět. Není schopen 
najít cestu záchrany, kterou Ježíš ukazuje. Není způsobilý vést druhé. Ale abychom se nedívali jen okolo sebe: 
Každý z nás je v jistém smyslu slepý – nedovedeme totiž nestranně a zcela spravedlivě hodnotit druhé. 
Podobenství o třísce a trámu pak svědčí o tom, že navzdory této skutečnosti tak činíme a navíc vidíme daleko 
raději problém na druhém než na sobě. Platí to i pro kolektivy: Jak to, že jeden národ vidí problémy na straně 
svého souseda, ačkoli ten opravdu nějaké to smítko v očích má, a nezaměří se na své problémy, na své 
nedostatky? Kéž bychom si jako jednotlivci i jako společenství dokázali své chyby uvědomovat, nezlehčovali 
je a žili zdravě sebekriticky a pokorně. Dávejme si proto pozor, než začneme druhého napravovat  
a přizpůsobovat svému obrazu. 
Jestliže se považujeme za křesťany, žáky, učedníky Ježíšovy, pak má on představovat náš vzor. Máme se tedy 
řídit podle jeho příkladu a naplňovat jeho měřítka. On konal skutky milosrdenství a lásky, odpouštěl a vracel 
do života. Nezavrhoval, neproklínal. Pro nás z toho mj. plyne nutnost vzdát se práva na souzení bližních. To 



není Ježíšův styl, takový přístup nepochází z jeho školy. Jistě nám však jeho učení nepodsunuje výzvu 
 k lhostejnosti a toleranci ke všemu, ani žádnému sebesnižování. Spíše naopak, postoj odpuštění a velkorysosti 
pramenící z poznání vlastní slabosti a Božího milosrdenství je důkazem vnitřní síly a svobody.  
Není asi možné úplně přenášet požadavky týkající se jednotlivce na kolektivní, institucionální, rovinu, ale 
jisté styčné body mezi oběma rovinami najít můžeme. Už dříve jsme například slyšeli, že jako jedinci máme 
podle Ježíše tomu, kdo nám ubližuje, nastavit i druhou tvář. Ovšem o nastavení tváře někoho jiného nic řečeno 
není. Druhé je třeba chránit. Stát jako kolektivní zřízení má za své občany zodpovědnost, jeho úkolem je 
ochraňovat jejich tváře. A tak jako je důležité usmíření mezi jednotlivci, je důležité také smíření a odpuštění 
mezi společenskými skupinami a národy. Možná dokonce ještě důležitější. Je totiž přece jen rozdíl, zda 
ublížíte jednomu člověku nebo celému národu. A zda bude mezi sousedními státy přetrvávat napětí pramenící 
z křivd minulosti, které se nepovedlo vyřešit, což může vést k dalším potížím, nebo zda budou žít ve vztahu 
proměněném vzájemným odpuštěním a smířením.  
Je záhodno dávat si pozor na to, za kým jdeme, komu nasloucháme. Jakého učitele následujeme. A to 
v různých oblastech našeho života. V politice, ve společenských trendech, v církvi… Kdo utváří naše názory 
a postoje? Je to především Ježíš? Nebo dáme spíše na někoho jiného? Kvalitu takových učitelů a vůdců si lze 
ověřit na tom, jaké ovoce takový člověk nese. Podle zaměření celého života se pak ukáží také plody. Možná 
je nepoznáme hned, lidé se totiž dokáží všelijak maskovat a přetvařovat, ale dlouhodobě by se měly ukázat. 
Pokud vzory mnohých lidí vyzařují sobectví a nenávist, co dobrého a smysluplného od nich lze čekat? Je-li 
zřejmé, že v nich svědomí, odpovědnost a morální zábrany vzaly za své, jaké pak mohou být následky jejich 
rozhodnutí?  
Ježíšův příklad můžeme na rozdíl od siláckých postav a jejich výroků vnímat jako naivní a nepoužitelný. Doba 
je přece tvrdá, vyžaduje ostré lokty. Jenže jeho vliv a myšlenky přetrvaly docela dlouho na to, aby bylo možné 
je jednoduše smést ze stolu. Stojí za to nad nimi uvažovat a přiznat si, že mají něco do sebe. 
Stavět na Ježíšově přístupu k životu je pak prostředkem životní pevnosti a stability. Když přicházejí potíže, 
lze v nich s takovým základem obstát. Taková životní konstrukce má svoji kvalitu. Stavba je dobře provedena. 
Materiál není nešizený, projekt je kvalitní, práce dobře odvedená. Opačným způsobům se naopak zaslibuje 
zkáza. Nemají budoucnost. 
Nedávejme tedy na silné řeči a líbivá vystoupení různých falešných proroků a spasitelů. I když na první 
poslech či pohled vypadají třeba docela křesťansky. Poměřujme je skutečným příkladem Ježíše. Sledujme 
jejich dědictví, výsledky jejich konání. A podle toho je hodnoťme – avšak neodsuzujme a nezavrhujme jejich 
nositele.   
 
Píseň: 406 
 
Přímluvy: Prosme Pána v přímluvné modlitbě slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi vzorem milosrdenství a odpuštění. Proto odevzdáváme sebe i celý svět  
do Tvých rukou: 
 

Prosíme Tě za ukončení války a za mír na Ukrajině. Učiň, ať v této zemi brzy zavládne pokoj založený  
na spravedlnosti a pravdě. Pane, smiluj se. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra, neměli na mysli sobecké zájmy a našli sílu  
k vzájemné dohodě a usmíření. Pane, smiluj se. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Pane, 
smiluj se. 

Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, 
otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků válek a jiného utrpení. Pane, smiluj se.  

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět. 
Pomoz nám poznávat naše chyby a hříchy a nehledat je na druhých. Pane, smiluj se. 

 
Tichá modlitba 

  
Modlitba Páně 
 
Píseň: 757 



 
 
Ohlášky 
 
 Synodní senior vydal pastýřský dopis k současnému dění. Přečíst si jej můžete na internetových stránkách 

sboru. 
 Diakonie ČCE vyhlásila sbírku na pomoc Ukrajině. Podrobnější informace jsou k dispozici na nástěnce 

v předsálí kostela a ve vývěsce u brány; odkaz na stránky, jejichž prostřednictvím lze přispět, najdete také 
na internetových stránkách sboru.  

 V kanceláři můžete odevzdávat své finanční příspěvky na pomoc Ukrajině a Ukrajincům, které zašleme 
prostřednictvím Fondu sociální a charitativní pomoci. Materiální pomoc je možné přinášet na městský úřad. 

 Na internetových stránkách sboru také najdete odkaz, na němž lze zaslat vzkaz do krajanských sborů  
na Ukrajině. Za sbor zašleme společnou fotografii se stručným vzkazem. Po skončení bohoslužeb prosím 
neutíkejte a zdržte se před kostelem, ať se můžeme vyfotit. 

 Synodní rada poslala sborům žádost o informaci, kolik lidí prchajících před válkou by mohlo najít 
ubytování ve sborových i soukromých prostorách, a to krátkodobě (cca 1 měsíc) i dlouhodobě (cca do 6 
měsíců). Nabídnout je možné také jinou pomoc. Zamyslete se, prosím, zda můžete nějakým způsobem 
pomoci, a dejte mi vědět, nejlépe do zítřka. 

 Na neděli 20. března svolává staršovstvo výroční sborové shromáždění, které proběhne v rámci 
bohoslužeb. Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce v předsálí. Pokud se domníváte, 
že na seznamu někdo chybí, nebo naopak přebývá, oznamte to někomu ze členů staršovstva. 

 2. března bude spuštěna tradiční postní sbírka Diakonie. Výtěžek je určen na podporu školky v libanonském 
Bejrútu. Přispět budete moci v kanceláři. 

 Program v týdnu:  
Ve školách nastávají jarní prázdniny, odpadá tedy náboženství a konfirmační cvičení. Ve středu v 17:15 se 
ale v Diakonii koná biblická hodina (možnost připojit se on-line) a od 19:30 proběhne v našem kostele 
ekumenická modlitba za mír (nejen) na Ukrajině. Na středu připadá také začátek postní doby; zvažte, 
prosím, možnost vyslyšet apel papeže Františka k půstu a modlitbám za mír během tohoto dne. Samozřejmě 
se ale v tomto úsilí nemusíme omezit pouze na jeden den. 

 Od pátku do neděle se v Tisu konají zimní seniorátky mládeže. 
 Za týden o první postní neděli se sejdeme k bohoslužbám a budeme slavit večeři Páně. Ve zpěvníku jsou 

obsažena revidovaná znění modlitby Páně (č. 387) a Apoštolského vyznání víry (č. 345), která budeme 
nadále užívat. Můžete se tedy předem připravit. Proběhne také sbírka na tisk. 

 
Poslání: Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná 
slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají 
pokoj. (Jakub 3,17–18) 
 
Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 
Píseň: 660  
 
 

 
 
 


