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Bohoslužba 3. 4. 2022 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
 
Introit: Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, 
před člověkem záludným a podlým! (Žalm 43,1) 
 
Pozdrav 
 
Píseň: 632 
 
Modlitba: Bože, náš Otče, Ty nás zbavuješ tíhy hříchů a otvíráš před námi novou budoucnost. Tvůj syn Ježíš 
z lásky k nám trpěl a zemřel a skrze něho nám ve křtu dáváš nový, věčný život, který je silnější než smrt. Dej, 
ať na sobě poznáváme moc jeho smrti a vzkříšení a vydáváme o něm věrohodné svědectví. Odpusť, že pro 
svou slabost selháváme v úkolu zvěstovat tvou lásku a tvé odpuštění. I navzdory naší nedostatečnosti prosazuj 
své dobré záměry se světem i s lidmi a doveď je do konce. Prosíme tě o to skrze něho, našeho Pána a bratra 
Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen. 
 
1. čtení: Izajáš 43,16–21 
 
Píseň: 330  
 
2. čtení: Jan 12,1–8 
 
Kázání 
 
Život a smrt se potkávají u jednoho stolu. Tak bychom s nadsázkou mohli popsat hostinu v Betanii. Jeden ze 
stolujících – Lazar – byl už na onom světě, ale Ježíš jej vrátil zpátky do života. A tak se teď mohou oba sejít 
na této hostině. Možná teď Lazar a jeho sestry oslavují Lazarovo druhé narození a zároveň pořádají banket 
jako poděkování tomu, který jej zachránil. Zato Ježíš sám zjevně očekává, že se bude ubírat opačným směrem. 
Mluví o svém pohřbu. Velikonoce jsou za dveřmi. 
Sestry Marie a Marta svým počínáním připomínají klasický příběh Lukášova evangelia o tom, jak je Ježíš 
navštívil. Starostlivá a péčí o prostřený stůl zaměstnaná hospodyně Marta a u Ježíšových nohou sedící  
a naslouchající Marie. Ač Ježíš ocenil spíše postoj Mariin, obě ženy přesto reprezentují činnosti pro život 
křesťana, křesťanské rodiny či společenství důležité. Práce, obsluhování – doslovně diakonie – a vedle toho 
naslouchání, modlitba, rozjímání, osobní společenství s Pánem. Obě polohy patří k sobě a není radno žádnou 
z nich opomíjet.  
Marie prokazuje Ježíšovi svým neobvyklým počinem lásku a dává najevo svoji oddanost. Vzdá se pro něj 
toho nejdražšího, nejvzácnějšího, alespoň z finančního hlediska, co ona a snad i celá rodina vlastní. Vyleje 
mu na nohy hodně drahý, luxusní parfém. A ještě mu nohy osuší svými vlasy. Takové poněkud výstřední  
a ne zcela logické jednání mohlo tehdy vzbudit pohoršení. Nikoli jen kvůli „nesmyslnému“ vynaložení 
prostředků, které se daly použít na něco lepšího, ale též pro překročení pomyslné bariéry dělící muže a ženy. 
Přesto Marie učiní, co jí leží na srdci. Vůbec se chová docela neobvykle, protože bylo zvykem mazat olejem 
spíše hlavu, nikoli nohy. Ty se snad dostaly na řadu leda před pohřbem, kdy se těla zemřelých balzamovala.  
Ale přesto se něco obdobného dělávalo – mytí nohou. Tuto službu měli na starost otroci. Zanedlouho takto 
poslouží sám Ježíš svým učedníkům. Marie tak projevuje vůči Ježíšovi pokoru a úctu, sama se staví do role 
služky. Možná není ženou velkých slov a obratného jazyka, přesto ale dokáže vyjádřit svoji náklonnost. Něco, 
co slovy snad ani vystihnout nelze. Vystačí si s gestem, beze slov. Zřejmě Ježíšovi rozumí lépe než ostatní. 
Zato Jidáš rozumí dobře zase penězům. Rozhodně lépe než svému Mistru. Dává najevo svoji starost o chudé, 
ale přitom myslí na vlastní obohacení. Vlastně z jistého úhlu pohledu má pravdu. Mluví logicky. Pečovat  
o chudé je chvályhodné a nutné. A s takovou částkou, která se rovná zhruba ročnímu platu dělníka, by se už 
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něco dalo podniknout. Kolik dobročinnosti by s takovým obnosem bylo možné vykonat! Ačkoli takto mluví 
Jidáš, nechť nám to nebrání zamyslet se čas od času nad tím, zda finanční prostředky opravdu smysluplně 
využíváme, zda přinášejí něco dobrého, nebo je spíše vyhazujeme a pořizujeme si věci zbytečné. 
Jenže Ježíš, kterého těžko můžeme podezírat z asociálních postojů, Marii a její čin hájí. Nevidí její jednání 
jako nesmyslné. Naopak. Ať již Marie viděla ve svém činu stejný význam jako Ježíš, či nikoli, on mu přiřkne 
smysl. Marie vidí rozhodně dál než Jidáš. Dohlédne ke druhému, nejen k sobě, a vědomě či nevědomě 
předbíhá události. Marie vidí srdcem. Vždyť ne všechno musí mít jasně postižitelný účel a hmatatelný 
výsledek. Vidět všechno jen z hlediska ekonomické účelnosti není možné. To je dobré si uvědomovat v době, 
která se soustředí na stálý ekonomický růst a bojí se poklesu HDP a jiných hospodářských potíží  
a nějak se jí vytratily důležitější hodnoty. Skutky lásky mají své nezastupitelné místo, přestože mohou vypadat 
neúčelně a neekonomicky. Ale co bychom byli bez nich? Jak dobře žít bez zakoušení lásky? A jsou chvíle, 
kdy je jedinečná příležitost vykonat konkrétní činy. Příště už může být pozdě. Ježíš jistě nemá nic proti pomoci 
chudým. Těm je ale možné pomáhat stále. Jsou totiž pořád mezi námi. Ježíš mluví realisticky. Ví, že chudoba 
představuje jednu z těch skutečností, na jejichž přítomnost se dá v dějinách spolehnout.  
Přestože se biblické děje odehrávají v době a prostředí mužské dominance, ženy v nich někdy hrají 
pozitivnější roli než muži. Ježíš sám měl k ženám – oproti převládajícím zvyklostem – blízko. Nestranil se 
jich, nedával jim najevo nadřazenost. Ostatně, když se podíváme na chování jeho učedníků a dalších zástupců 
mužské části tehdejší populace, s nimiž měl co do činění, asi věděl proč.   
Parfém, použitý k pomazání Ježíšových nohou, byl osušen, setřen. Ale zůstal po něm provoněný dům. Pomohl 
k lepšímu a příjemnějšímu večeru dalším přítomným. Potěšil jejich čichový smysl. Stejně tak mají skutky 
lásky schopnost provonět, obohatit život něčím pěkným a voňavým. A to jak život dávajícího, tak  
i přijímajícího. Ačkoli to ani na první pohled nemusí být patrné. Ale když se podíváte do svého života, jistě 
najdete stopy činů, jejichž význam jste si hned neuvědomili, ale dnes na ně rádi vzpomínáte. Patří sem 
každodenní a zdánlivě samozřejmé projevy rodičovské či prarodičovské péče a starosti o blaho jejich ratolestí. 
Důkazy věrnosti a důvěry naplňující dlouhodobé přátelství, kamarádství nebo manželství. Nebo třeba snahy 
našich učitelů a jiných vychovatelů, aby z nás něco bylo. Jakkoli se jejich metody mohly zdát tvrdými  
a nepříjemnými.  
Co zbývá po našich činech, slovech, setkáních s lidmi – zanecháváme za sebou libou vůni, která přináší 
potěšení, nebo spíše po nás zůstává pachuť a hořkost, které otravují druhým život a činí naši přítomnost 
nežádoucí? Ježíš si sice nechal od Marie tou voňavou mastí posloužit, ale přišel především proto, aby On 
sloužil lidem. Oba jsou tak pro nás vzorem a povzbuzením, abychom i my hledali možnosti, jak můžeme 
sloužit druhým a tím šířit vůni lásky, která pramení v Bohu. 
 
Píseň: 318  
 
Přímluvy: Volejme k Bohu slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Pane, ty jsi pramenem lásky a všeho dobrého. Pomáhej nám i celé církvi vnášet tvoji lásku do světa a ukazuj 
nám, jak máme sloužit naším bližním, v nichž se ukrýváš. Pane, smiluj se. 
Ujímej se lidí chudých, ponižovaných, pronásledovaných i těch, kdo pláčou nad ztrátou někoho blízkého. Dej, 
ať si nikdo v tomto světě nepřipadá zapomenutý a zbytečný. Pane, smiluj se. 
Děkujeme za všechny, kteří s láskou slouží druhým v diakonických a charitních zařízeních, v nemocnicích, 
domovech pro seniory i jinde. Dávej jim sílu a pocit smysluplnosti z toho, co dělají. Pane, smiluj se. 
Uč nás a naše vlády moudře nakládat s prostředky, které máme k dispozici, abychom nežili na úkor druhých 
a nesháněli se po věcech, které nepotřebujeme nebo které jsou škodlivé. Dej, ať se dokážeme spravedlivě dělit 
s ostatními a ať v honbě za bohatstvím neničíme naši planetu. Pane, smiluj se. 
Dotkni se srdcí těch, kteří mají moc a vliv a mohou zastavit válečné běsnění na Ukrajině i v jiných částech 
světa, a dopřej celému světu mír a pokoj. Pane, smiluj se. 
Pomáhej lidem psychicky nemocným a těm, kdo nedokáží ovládat svoji agresivitu, úzkost nebo strach. 
Prosíme též pro sebe i pro společnost o dostatek soudnosti a zodpovědnosti při nakládání s informacemi, ať 
dokážeme rozeznat pravdu a lež a ať se nešíří nenávist a sobectví. Pane, smiluj se. 
 
Tichá modlitba 
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Modlitba Páně   
 
Píseň: 512 
 
Ohlášky 
 
 Příští neděli 10. dubna nás navštíví celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Bude doprovázet při 

bohoslužbách a po nich se sejdeme k besedě o novém zpěvníku, příp. i s ukázkou toho, jaké nové možnosti 
zpěvník nabízí. 

 V neděli 10. 4. se v Trutnově koná benefiční koncert skupiny Mrtvej pro Ukrajinu. Začátek je v 17 hod. 
v koncertní síni B. Martinů. 

 O den dříve, v sobotu 9. 4., se uskuteční ekumenická křížová cesta v areálu Křížové cesty 21. století. Sraz 
je ve 13:00 u hřbitova v Žirči. 

 Ve středu od 10:30 se můžete v kině zúčastnit projekce filmu Síla lidskosti o Nicolasi Wintonovi. 
 V kanceláři můžete odevzdávat příspěvky na postní sbírku Diakonie ČCE. Letos je věnována na pomoc 

lidem z Ukrajiny. 
 Prostřednictvím webu https://e-cirkev.cz/vzkaz-krajanum-na-ukrajine/ můžete poslat vzkaz do krajanských 

sborů na Ukrajině. 
 Program během týdne:  

V úterý v 15:30 se děti sejdou na náboženství. Ve čtvrtek od 17:15 se koná setkání střední generace. Připojit 
se k němu lze také on-line. V pátek od 14:00 je na programu konfirmační příprava a v 19 hod. setkání 
mládeže.  

 Narozeniny v novém týdnu oslaví Matouš Hojný. Přejeme mu vše dobré a Boží požehnání. 
 
Poslání: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému 
a potřebnému bratru. (Deuteronomium 15,11) 
 
Požehnání: Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal 
věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 
 
Píseň: 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


