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Hošťálková 29. 3. 2021 

 

PLÁČ A OČIŠTĚNÍ 
 
Vstupní slovo:  Ž. 5,2-4   
Čtení:   Iz. 6,9-13    Text: Luk. 19,41-48  
Poslání:   2. Tim. 2,11-13 
Požehnání:  1. Tes. 5,23-24   Píseň: 331 – Má víra pohlíží  

 
Vstup: 
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého 
 
Pozdrav: 
Milost vám a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista se 
všemi vámi. 
 
Vstupní slovo: Žalm 5,2-4 
Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou 
zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj 
Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě! Hospodine, ty můj hlas 
uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.  
 
Píseň 331, 1. sloka 
Má víra pohlíží, Beránku na kříži, do tvých těch ran; 
krev jež se prýští z nich, kéž i můj smaže hřích, 
bych s tebou v nebesích měl věčný stan! 
 
Modlitba: 
Náš Bože a Otče, děkujeme ti, že si dnes smíme připomínat tvou 
milost, ze které žijeme. Pro tvé dílo ve tvé oběti a na kříži a tvé 
vzkříšení Pane náš Ježíši smíme mít pro své životy naději a víru, že 
naše cesta nekončí smrtí a hrobem, ale že jdeme vstříc tobě, tvému 
cíli ve tvém království. Prosíme tě Duchu svatý, abys nám to stále 
připomínal, abychom na to nezapomněli. Chválíme Tě náš Bože, 
Otče i Synu i Duchu svatý za všechny tvé dary. Amen.  
 
První čtení: Iz. 6,9-13 
„Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a poslouchejte, nic 
nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.‘ Srdce toho lidu 
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obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima 
neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ Tu 
jsem řekl: „Dlouho ještě, Panovníku?“ On odpověděl: „Dokud 
nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role 
se nepromění v spoušť.“ Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi 
bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude 
zajata a přijde vniveč jako posvátný strom, jako dub, po jehož 
skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté.“  
 
Píseň 331, 2. sloka 
Sil ty mne, Pane sám, ať v mdlobách neklesám, bych tvým vždy byl. 
Ó přijmi oběť chval, žes za mne život dal, 
a dej bych miloval tě ze všech sil! 
 
Druhé čtení: Luk. 19,41-48 
„Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: 
„Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to 
skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví 
kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se 
zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, 
poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ Když vešel 
do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je 
psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali 
doupě lupičů.“ 
 
Kázání: 
Jsme na začátku předvelikonočního týdne a tak si připomeňme, co 
se v něm událo. Včera, na Květnou neděli, jsme si připomenuli 
vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Přijel na oslíku ne na koni, který 
byl bojovým zvířetem, nejel s ním žádný průvod velmožů a slavných 
lidí, jen jeho učedníci ho následovali. Žádné slavobrány, jen 
palmové větve stlané na cestu, kterou přijížděl. Žádné slavnostní 
fanfáry, jen děti radostně křičely. Přijíždí jako král, jen to oslátko 
bylo chudobné a pokorné. Ježíš vjel do Jeruzaléma a ti, kteří znali 
nejvíc Bibli, se od něho odvrátili. To byla neděle a před Pánem 
Ježíšem byl poslední týden jeho života zde na zemi. 
Ježíš se další den znovu blíží k Jeruzalému a zde čteme, že se nad 
tímto městem dal do pláče. Vyjadřuje tím smutek a my jsme z 
evangelia četli, proč plakal. Bylo mu líto tohoto města, kde stál 
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chrám, kde se konala pravidelná bohoslužba, kde byl oslavován 
Hospodin. Bylo mu líto ne především všeho krásného, co v tomto 
městě bylo, bylo mu líto především jeho obyvatel až i dětí tohoto 
města; tedy jeho budoucnosti. Někdy jsou tato Ježíšova slova 
považována a prohlašována za vyslovení soudu a trestu: nenechají 
v tobě kámen na kameni. Jistě bylo to slovo varování, slovo hrůzy, 
která se blíží. Ale Ježíš nad Jeruzalémem pláče; je mu tohoto 
města líto. Důvod jeho smutku byl – jak to čteme v evangeliu - 
„poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ To byl 
důvod Ježíšova pláče na Jeruzalémem. Leč nezůstaňme jen u 
historie pouhé a zkusme se zamyslit, jak by se Pán Ježíš zastavil 
nad našimi městy a vesnicemi, nad naší Hošťálkovou, „nad kterů 
modré mraky plynů,“ jak to můžeme slyšet v jedné nové písni. 
Plesal by, jací dobří lidé tady žijí, jak je všechno krásné, jak 
vymalované, nebo by zaplakal jak tehdy nad Jeruzalémem? Jistě 
můžeme být a jsme vděční za všechno dobré, co zde smíme mít, 
ale poznali jsme a poznáváme čas, kdy se Bůh k naší dědině 
sklonil? To je to podstatné: „poznat čas, kdy se k nám sklonil.“ 
Slovo Písma nechť se pro nás stane slovem přítomným, ne jenom 
starodávným příběhem. Ježíšův pláč nad Jeruzalémem a připusťme 
si, že třeba i nad námi, nad naší vesnicí, není vyhlášením zkázy a 
beznaděje, ale voláním ke změně. V češtině na to máme slovo 
„pokání“. Pán Ježíš nechce ani nás odsoudit a zničit; vždyť „Syn 
člověka nepřišel, aby soudil, ale aby zachránil“. 
O spáse, záchraně hodně slyšíme a mluvíme a jiná otázka je, co si 
pod tím představujeme. Mnozí si myslíme, že je to v podstatě 
jedno. Pán Bůh má rád každého – to je ovšem pravda – a tak si 
můžu dělat cokoliv a on mne zachrání. Stačí být pokřtěn, do 
kostela, to ani moc nemusím, koneckonců nikoho jsem nezabil, 
nikoho neokradl, spořádaně žiji a každý má nějakou tu chybičku, 
tak co by po mně Pán Bůh ještě chtěl! Na druhé straně mnozí žijí v 
představě, že přízeň si u Boha musí nějak vydobýt, nějak zasloužit; 
přece nemohu chtít záchranu, spásu zadarmo! Může být také 
názor, že stačí se Pánu Bohu, Pánu Ježíši odevzdat, všechno se 
rázem změní, a já si mohu hovět v jeho náručí; dělat něco, to už 
není potřeba. Mohli bychom jistě uvést ještě mnohé další způsoby, 
další vzorce našeho, mého uvažování a jednání. Lehce se tak 
ocitneme v postoji města Jeruzaléma, nad kterým Pán Ježíš plakal, 
nad kterým byl smutný. Příběh evangelia ale nekončí Ježíšovým 
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pláčem nad Jeruzalémem. Ježíš vchází do jeruzalémského chrámu. 
Četli jsme v evangeliu, co tam vidí a jak jedná. Vidí tam 
obchodníky, kteří něco prodávali. V Lukášově evangelium nečteme, 
co tam prodávali, to najdeme v ostatních evangeliích. Byli tam lidé, 
kteří prodávali obětní zvířata a měnili peníze. K oběti v chrámu 
nebylo možné přinést jakékoliv obětní zvířátko, muselo být bez 
vady. A do chrámové pokladny nebylo možné odevzdávat 
pohanské peníze; na těch byl obraz císaře a ten si nárokoval 
božskou úctu; takové peníze bylo nutno vyměnit za chrámové 
peníze a jen těmi se mohla platit chrámová daň. A tito lidé tuto 
směnárenskou službu vykonávali. Proč je Ježíš vyhání, proč jim 
spílá? Problém byl v tom, že to už přestala být služba poutníkům, 
problém byl v tom, že to byl kšeft; a představitelé chrámu na tom 
měli také svůj zisk. To pak byla zvrácenost; vydělávat na Božím 
díle! Proto je Ježíš vyhání. Byla to skutečně ohavnost na místě 
svatém; Vy jste z něj udělali doupě lupičů! Pán Ježíš nejen pláče 
nad Jeruzalémem, on také přichází a očišťuje. Nejedná tak, jak to 
mnohdy provádíme my: zkritizovat, odsoudit, poplivat, zahodit. Ne, 
Ježíš přináší řešení, nejen říká, co je špatné, ale přináší nové věci, 
nové začátky. Tehdejší představitelé chrámu to viděli jako špatnou 
věc a Ježíše se chtěli zbavit. Během následujícího týdne se jim to 
podařilo; totiž mysleli si, že se jim to podařilo. Ježíše, zatkli 
odsoudili a římskou mocí, Pilátem jej nechali popravit. A mysleli si, 
že se ho už konečně zbavili. Ale jak víme, mýlili se. Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých, byl vzkříšen a žije. Ale ještě zpět k tomuto příběhu. 
Ježíš očistil chrám a pak v chrámě učil, tedy přinášel zvěst o 
Hospodinu. A opět jako u předchozího příběhu, kdy Pán Ježíš 
plakal nad Jeruzalémem, převeďme si jeho jednání do našich 
situací a postojů. Ježíš přináší také nám, mně, tobě nejen pláč, ale 
také očištění. Přiznejme si, že to bolí. Chce nás zbavit našich 
představ o něm, našich představ o našem „jedině správném 
jednání“. Jeden kazatel pronesl jednu větu, která je myslím si 
případná: „Všechny naše představy o Bohu jsou falešné.“ Také ty, o 
kterých jsme mluvili před chvílí; představy o tom, kdo Bůh je, 
představy jaké jedině správné postoje a jednání smíme mít. A od 
těch i nás Pán Ježíš chce očistit, tak jak vyčistil jeruzalémský 
chrám. Je to a bude to k našemu dobrému, k našemu prospěchu. 
„Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě 
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lupičů.“ Tak to říkal lidem v chrámě a tak to říká také nám i dnes, i v 
této době těsně před Velikonocemi. Můj dům bude domem modlitby 
Tím vším, svým pláčem nad námi jako jednotlivými lidmi a jako 
společenstvím církve, tímto svým očištěním nás zve k sobě. „Pojďte 
ke mně všichni, kdo se namáháte, kdo se plahočíte a já vám dám 
odpočinout“ říká náš Pán Ježíš Kristus i nám. To si chceme i v této 
době před Velikonocemi připomenout, to si připomínejme stále.  
 
Modlitba: 
Pane náš Ježíši, tys plakal nad Jeruzalémem a my ti chceme 
vyznat, že často bys musel plakat i nad námi. Ale tys nejen plakal, 
ale přišel hlavně k tomu, abys očistil; tehdy chrám a dnes nás. 
Prosíme, abychom se tebou nechali očišťovat, a to každý den, i 
když to třeba bude bolet. Prosíme, smiluj se nad námi. Amen 
 
Píseň 331, 3. sloka: 
Bludištěm života, kde hříchu mrákota, kde žal a sten, 
mé slzy stíraje, rač vést mě v ty kraje, 
kde pravá vlast má je, kde věčný den! 
 
Přímluvná modlitba: 
Především ti, náš Bože a Otče, chceme poděkovat za všechny tvé 
dary. Dáváš nám všechno, co potřebujeme. Nežijeme na tomto 
světě sami, smíme a chceme dávat dál to, čím jsi nás obdaroval. 
Jeden z tvých dobrých darů je dar modlitby. A tak se v této chvíli 
chceme přimlouvat a společně tě prosit: Pane, smiluj se!  
Přimlouváme se za lidi kolem nás, naše nejbližší, naše rodiny, naše 
přátele. Ty je znáš lépe než my sami, znáš jejich potřeby. A my tě 
společně prosíme: Pane, smiluj se! 
Žijeme v naší zemi a nyní jsme v častých obavách, protože jsme 
ohrožení nemocí a mnozí z nás jí prošli nebo procházejí. Prosíme, 
chraň nás od strachu, chraň nás před touto nemocí. Společně tě 
prosíme: Pane, smiluj se! 
Děkujeme ti za všechny, kteří se starají o nemocné ať v 
nemocnicích, či kdekoliv jinde. Prosíme tě za ně, dej jim sílu a 
chraň je a nám dej odpovědnost, abychom dělali to, co můžeme, 
aby se tato nemoc dále nešířila. Společně tě prosíme: Pane, smiluj 
se! 
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Žijeme ve tvé církvi, konkrétně v našem sboru a za tvou církev ti 
děkujeme. Nemůžeme se nyní scházet, přesto však smíme slyšet 
tvé evangelium z různých vysílání ať rozhlasových či televizních. 
Děkujeme za všechny, kteří tyto programy připravují a dej jim, 
prosíme sílu. A až bude možné zase se společně scházet, dej nám 
to, abychom nezůstávali doma, protože je to snazší a pohodlnější. 
Společně tě prosíme: Pane, smiluj se! 
Chraň také naši zemi, dej moudrost těm, kteří rozhodují o 
důležitých věcech, o věcech veřejných a chraň nás před úmysly 
zlých lidí. Společně prosíme: Pane, smiluj se! 
Jsme v době před Velikonocemi, kdy si připomínáme tvou oběť na 
kříži a tvé vzkříšení. Prosíme, dej nám, aby tyto svátky pro nás 
nebyly jen nějakými svátky jara a to ani v tomto nesnadném čase: 
Společně tě prosíme: Pane, smiluj se. 
Ty, Pane Ježíši, jsi učil své učedníky modlit se a my se takto 
chceme společně modlit: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se 
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na 
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. 

Amen. 
 
Slovo poslání: 1. Tim. 1,11-13 
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i 
žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li 
ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť 
nemůže zapřít sám sebe.  
 
Požehnání: 1. Tes. 5,23-24 
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, 
duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše 
Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. Jděte v 
pokoji.  
 
Píseň 331, 4. sloka 
Až vážný smrti mrak můj navždy zastře zrak, ty při mně stůj. 
Od zlého vyprosti a přijmi z milosti 
do věčné radosti mne, Pane můj! Věrohodné je to slovo: Jestliže 
jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 12 Jestliže s ním vytrváme, 
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budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 13 Jsme-li 
nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i 
žít. 12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-
li ho, i on nás zapře. 13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť 
nemůže zapřít sám sebe. 
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Hošťálková 30. 3. 2021 
 

MODLEME SE ZA NÁŠ NÁROD 

Text:  
„Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li 
se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a 
odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil, vyslyš v nebesích 
a odpusť svým služebníkům a Izraeli, svému lidu, hřích; vždyť je 
vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, a dej déšť své zemi, 
kterou jsi dal svému lidu do dědictví. Bude-li v zemi hlad, bude-li 
mor, obilná rez či sněť, kobylky nebo jiná havěť, bude-li ho v zemi 
jeho bran sužovat nepřítel či jakákoli rána a jakákoli nemoc, vyslyš 
každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk 
ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého 
srdce a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu. Vyslyš v 
nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému 
podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce – vždyť ty sám jediný 
znáš srdce všech lidských synů – aby se tě báli po všechny dny, 
kdy budou žít na půdě, kterou jsi dal našim otcům.“ 

1. Královská 8, 35-40  
 

„Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty 
zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.“ 

Lukáš 23,33  
 

„Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a 
Ježíše uprostřed.“ 

Jan 19,18  
 

Kázání: 
Milí bratři a sestry, před rokem jsme si začali zvykat, že do 

tohoto svět vstoupil Covid a stal se nedílnou součástí našeho 
života. Boj s ním je vyčerpávající a žádná opatření nezabírají. 
Tisíce a milióny lidí umírají a on dál mutuje a je horší a horší. 
Nemyslím si, že je to náhoda, že to začalo vloni kolem Velikonoc. 
Něco tím Bůh chce lidstvu, ale i nám křesťanům říct. Proto s tímto 
pohledem se podívejme na dnešní oddíly Božího slova.  
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1. královská 8, 35-40 - je to modlitba Šalamounova při 
zasvěcování Božího chrámu. On hned z kraje říká:„přišlo by-li něco 
zlého na Izrael.“ Je třeba se ptát: „Nezarmoutili jsme něčím 
nebeského Otce? Není příčinou toho všeho hřích?“  

1. Znamení – Nebyl by déšť. Ano i naše zem procházela 
údobím suchých let a nedostatku vody. Pokud by někdo nabyl 
dojmu, že to není náhoda a obrátil by se směrem k tomuto chrámu 
se vztaženýma rukama a chválil by Boha a vyznával hříchy lidu. 
„Vyslyš Bože na nebesích hlas lidí a odpusť jim a nauč je chodit po 
tvých cestách a sešli déšť na vyprahlou zemi.“Pak jsou zde další 
znamení jako mor (covid), anebo rána, nemoc. „A poznal by někdo, 
že je to zdvižený Boží prst, sepne-li ruce směrem k tomuto chrámu 
v pokorné modlitbě, pak vyslyš každou takovou modlitbu, odplať 
každému jeho skutky.“  Pak tu máme Ježíšovu modlitbu na kříži za 
lidi, kteří byli zmanipulováni a stojí zde pod křížem, ale i za tento 
svět. „Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ 

Velikonoce nejsou jen o nás křesťanech a o tom, že Ježíš 
Kristus za nás zemřel. Ale i o tomto světě, který leží v hříchu a 
potřebuje naše přímluvy, modlitby a prosby. Ježíš se modlil za nás 
a my se máme o těchto Velikonocích modlit za jiné, za jejich 
poznání a spasení. Dnešní doba mi připomíná čas druhého 
příchodu Pána Ježíše Krista, a to proto, že se to bude podobat 
tomu, jak to bylo v Sodomě a Gomoře a za dnů Noeho. Hřích a zlo 
vítězilo nad dobrem a spravedlností. Umělé přerušení těhotenství 
se stalo zákonné (vražda). Život nemocných na jejich přání anebo 
rodiny je ukončen předčasně. Svatby homosexuálů jsou zákonem 
schvalovány po celém světě a další a další věci. To, co je v Božím 
slovu a před Bohem ohavností a hříchem, považuje tento svět za 
normální a zákonné. Ve smyslu - vždyť je rovnoprávnost, tak co! Na 
očích tohoto světa je závoj, takže lidé nepoznávají, co je hřích a 
nevidí pravdu. Skrze tento závoj neslyší Boží hlas a Ducha 
Svatého. Hřích zaslepuje jejich duchovní zrak tak, že i když jim je 
zvěstováno Boží slovo oni neslyší toto volání. Na druhou stranu 
mnozí z těch, kteří žijí v hříchu, žijí v tomto hříchu nevědomky, 
neboť byli do něj vmanipulování a ovlivněni svým okolím. 

U nás v Elimu je mladý kluk, který se cítí ve svém těle jako 
žena, a tak se i chová. Příčinou jeho chování je rodina (matka), jenž 
až do dnešní doby o všem v jeho životě rozhodovala a on se stal 
nesamostatný a cítí se jako žena. Byl do této role vmanipulován 
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svým okolím. Jeho hříchem je hřích jiných, který to způsobil. Satan 
jako velký manipulátor celý svět zmanipuloval a ovládá. Kdo může 
pomoci tomuto světu? My křesťané, když v pokorné modlitbě se 
tomuto zlu postavíme a hříchy světa vyznáme, tak aby se duchovní 
oči slepých otevřely. Následujme příklad Mojžíše, který svůj život 
nabídl pro záchranu Izraele, když lid zhřešil při zlatém teleti. Bůh 
chtěl z něj a jeho rodiny udělat Boží lid, ale on to odmítl a raději 
prosil za Izraelský lid. Apoštol Pavel se přimlouvá za pohany a 
slouží jim k poznání Ježíše Krista s nasazením vlastního života. A 
tím největším příkladem a vzorem je Ježíš Kristus, který nezemřel 
jenom za nás křesťany, ale za celý svět. Vyjádřil to v krátké 
modlitbě na kříži: „Odpusť jim, Otče, neboť nevědí, co činí.“ 

Na základě této modlitby se již zde na Golgotě otevřely oči lidí 
zde stojících. V následujících verších a i jinde v Písmu se dočteme, 
že když zemřel, tak se při této události staly mnohé věci. Nebese 
zatmělo, chrámová opona se roztrhla a spoustu dalších věcí. Také 
se dočteme, že setník a vojáci zde přítomní konstatují: „To nebyl 
člověk, ale jistě Syn Boží“. Následně lidé odcházející z Golgoty se 
bijí do prsou, neboť si taktéž uvědomují, že to není obyčejný člověk 
a že je za smrt Ježíše Krista může Bůh spravedlivě soudit tak, že 
hněv Boží může dopadnout na ně, kteří jej odsoudili. Do té doby 
slyšeli tolik o jeho zázracích a nevěřili. Ale v tuto chvíli jako by se 
jim otevřely oči.  

Bůh v Ježíši Kristu už rok čeká na to, že Boží děti se začnou 
intenzivně modlit za tento svět, za jeho záchranu, a aby celý svět 
poznal, že jedině On Svatý a Veliký Bůh může zastavit tento mor, 
jež se jmenuje Covid-19. Nevíme, kdo tento mor na svět seslal, ale 
víme dvě důležité věci. Příčinou je hřích světa, že se nechal 
zmanipulovat Satanem a že Satan oslepil oči mnohých.  Ta druhá 
důležitá věc je, že jedině Bůh může zastavit šíření Covidu na tomto 
světě. Neboť Ježíš Kristus nezemřel jenom za nás, ale za lidi 
celého světa. Naše modlitby nejen že mohou zastavit šíření Covidu, 
ale také odstartují to, že se lidem otevřou duchovní oči a naleznou 
pravdu o tom, co se stalo na Golgatě pro jejich spásu. Tím může 
započít nová doba probuzení českého národa a celého světa. 
Možná je to poslední šance, kterou Bůh dává. Nespěte křesťané 
spasení v Kristu, probuďte se a bojujte za spásu tohoto národa a 
světa. Možná tyto Velikonoce jsou těmi posledními, které to mohou 
změnit a zastavit tento mor. I malá skupinka to může změnit. Tak 
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jako Mojžíš jako jediný svou modlitbou zastavil zkázu lidu Izraele. 
Chrám zde máme (sborový dům) napřáhněme své ruce k němu a 
modleme se za nás a za tento národ a svět. 

Amen 
 
Modlitba 
Odpusť nám drahý Bože naše viny a náš hřích. Odpusť nám věci, 
kterými jsme Tě zarmoutili a buď nám milostiv. Odpusť nám i 
tomuto národu a světu, že se neřídíme Tvým svatým slovem a 
činíme to, co se Tobě nelíbí. Chodíme po svých cestách a ne po 
Tvých. Smiluj se nad námi skrze svého Syna Pána Ježíše Krista, 
který zemřel na Golgotě za naše viny. Skrze Tvého Svatého Ducha 
uč nás chodit po Tvých cestách a dej nám sílu ke změně, abychom 
opustili to, co se Tobě nelíbí a zjev nám naše viny a hříchy. 

Amen 
 
Požehnání 
„Požehnejš nám Hospodin a posvěť své svaté jméno nad námi, buď 
nám milostiv. Přijď mezi nás a oslav své svaté jméno nad námi.“ 
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Hošťálková 31. 3. 2021 
 

ŽALM 126 
 
Písně: 546, 126, 411, 406 
Čtení: Zj 21, 1-8      Text: Ž 126 
 
 
Milé sestry a milí bratři, 
 
přečtu (vám) Žalm 126:   
„Poutní píseň.  
Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.  
Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo 
mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“  
Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.  
Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!  
Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.  
S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až 
ponese snopy.“  
 
Kázání: 

Jsou tu dvě strany stejné mince, radost a pláč, naděje a 
beznaděj, láska a nenávist, a tak bychom mohli pokračovat dál o 
tom, jak vypadá náš život. Život od radosti k pláči, život od naděje 
k beznaději, od lásky k nenávisti. To jsou dvě strany našeho života, 
zkušenosti každého z nás a starozákonní žalmista říká jednoduše, 
že je buď život s Hospodinem anebo život od Hospodina vzdálen. A 
tento starozákonní pisatel ví, o čem píše. Izrael má tuto zkušenost. 
Na vlastní kůži zažil časy, kdy byl v  zajetí a byl Bohu vzdálen. Zažil 
také časy, kdy se obrátil k Bohu a On s nimi učinil velké věci. 
Babylonské zajetí znamenalo sice určité svobody, ale lid byl 
rozptýlen po celé Babylonské říši mezi nevěřící v Hospodina. A 
tento rozptýlený lid má vydávat svědectví o Božím díle uprostřed 
beznaděje a utrpení. Je k tomu potřeba nové víry, které se mu 
dostává, je to víra daleko hlubší, pevnější a beznaděj mizí v dál. 
Hospodin nenechal svůj lid ve tmě, vyvádí svůj lid ze zajetí a dává 
mu novou naději, výhled na nový život. Izrael může odejít z cizí 
země a nastává čas radosti a smíchu.  
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A jak máme žalmu rozumět my? Žijeme v jakési divné době, 
možná v mnohém podobné té starozákonní. Také jsme prožili časy 
zajetí, kdy naše země byla obehnána ostnatým drátem a i snaha 
vyjít na druhou stranu byla zločinem. A stalo se, že naše okovy 
spadly a my jsme zažili svobodu na vlastní kůži. To je doba 
nedávno minulá, kdy Hospodin změnil náš úděl a bylo nám jako ve 
snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Bylo to 
přesně tak, jako kdysi napsal žalmista oslavnou píseň. A jistě toho 
bylo daleko, daleko víc, kdy Hospodin změnil náš úděl. Od Izraele 
se učíme rozpomínat na Boží skutky. A není to žádné přehrabování 
se v našich zásluhách, vin, úspěchů či proher, je to jen a jen 
připomínka velikých věcí, které s námi a pro nás učinil Hospodin. A 
stalo se tak úplně mimo nás a bez nás, ba dokonce navzdory 
našemu snažení.  

Řeknu vám jeden vtip: Je velká povodeň a voda stále stoupá. 
K domu připlave záchranný člun, ale muž nechce nastoupit se 
slovy, že jeho zachrání Bůh. Když voda stoupá do dalšího a dalšího 
patra, člun tak přijede třikrát pro záchranu a muž stále opakuje, že 
jeho zachrání Bůh. Nakonec se utopí a setká se v nebi s Bohem a 
hned mu začne vyčítat, proč jej nezachránil? A Bůh mu odpoví: Já 
jsem ti tam třikrát poslal záchranný člun. 

Občas na toho člověka myslím a říkám si, jak jsme mu 
podobni. Bůh s námi dělá velké věci a my to nevidíme, nechceme 
to vidět a přijmout, a stále jako hluší k němu voláme, aby změnil 
náš úděl a vysvobodil. A současná doba tomu jen napomáhá. Jsme 
opět v zajetí nejen viru, ale jsme vehnáni do své vlastní samoty, 
odtrženi od ostatních a nevíme si s tím rady. Říkáme, že to trvá už 
moc dlouhý čas a na nás padá úzkost, deprese, bezmoc. Ptáme se: 
no tak Hospodine, jak ještě dlouho to bude trvat, než si zase 
budeme moci žít své životy jako dřív? Ale ono už to nebude stejné 
jako dřív. Izrael hledal svou identitu, svůj smysl života pohledem do 
své minulosti, aby zjistil, že člověk nemá smysl sám v sobě, ale 
dostává jej skrze Boží skutky. Bez Boha věřící člověk neobstojí. 
Sami si nedokážeme pomoci, bez Boha je v nás jen poušť a pomalu 
se dostáváme do míst, kde nakonec vládne jen smrt a zánik. Víte, 
před Covidem se dá utéct, ale před hříchem se utéct nedá. 
Nedělejme si plané iluze, že když věříme, naše hříchy tak nějak 
zmizí a vzniklé problémy s tím spojené sami od sebe vyvanou pryč. 
Samo od sebe se nic nespraví, ba naopak, bude těch hříchů a 
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problémů přibývat. Je to právě teď okamžik pro pokání, vyznání 
svých vin. Bůh nám dává možnost upřímného přiznání a litování 
svých vin a to je ten okamžik, kdy s pláčem budeme sít a kdy nám 
Bůh dovolí s radostí a plesáním sklízet. Dává nám možnost účasti 
na Boží sklizni.  

Hledáme smysl našich životů, který je nám dán v Ježíši Kristu. 
Musíme jít cestou těžkostí a bolestí. Náš Pán se této cestě 
nevyhnul, Bůh změnil náš úděl. Kristus za nás zemřel a vstal z 
mrtvých, za nás přemohl smrt a dal nám zaslíbení věčného života. 
Živý Kristus je přítomen mezi námi a právě v těchto těžkých 
covidových časech je s těmi nejpotřebnějšími. Je mezi nemocnými, 
umírajícími, mezi těmi, kdo zůstali a hledají útěchu ve zlých časech. 
Kristus, který prošel cestou utrpení a připravil nám cestu, kterou 
můžeme jít v jeho šlépějích. Ano jednou přijde čas sklizně a smrti již 
nebude, ani nářku ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.  
 
Modleme se:  
Pane Bože, víme, že svůj život nemáme ve svých rukou a zároveň 
nevíme, co přijde a co nás čeká. Věříme a doufáme v tebe, že ty jsi 
s námi ve všem, co nás potkává. Prosíme, pomoz naší nedověře, 
naší malé víře dej znovu povstat. Ty jsi otevřel v Pánu Ježíši Kristu 
své království. Vstupuj do našeho života se svým světlem, abychom 
nežili ve tmě. Dej, ať tvůj Syn je naším skutečným Pánem v životě i 
ve smrti. Dej, ať nejsme vyprahlí na duchu, buď v nás pramenem 
života, abychom žili zbožně a opravdově na tomto světě, dokud 
máme od tebe daný čas. 
       Prosíme za všechny, kteří mají hlad, trpí zimou, jsou na útěku, 
prosíme za všechny nemocné a umírající, dej, ať u sebe mohou mít 
ve chvíli poslední své blízké. Posiluj všechny, kteří se o nemocné 
starají. Dej nám všem trpělivost a naději.Otče náš, jenž jsi na 
nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá 
jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A 
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A 
neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je 
království i moc i sláva na věky. Amen. 
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Hošťálková 1. 4. 2021 
 

VOLÁNÍ ZE DNA 
 
Píseň:  EZ 130 Můj Pane z hlubin volám  

 

Text: Žalm 130 
„Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,  
Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje 
prosby.  
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, 
Panovníku?  
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.  
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám 
na jeho slovo.  
Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k 
jitru.  
Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné 
je u něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.“ 
 
Kázání: 
Bratři a sestry, 
je to divná doba. Nemůžeme se normálně scházet na 
bohoslužbách, cestovat a děti nesmí do školy. Staří lidé tráví svůj 
čas osamoceni ve svých domovech a spousta podnikatelů a 
živnostníků nemůže normálně fungovat. Ke špatné náladě se u 
mnohých přidává smutek ze ztráty blízkých, finanční těžkosti nebo 
únava z distanční výuky. Jak je nám v této době blízké volání 
žalmisty „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, 
vyslyš můj hlas!“ 
Je to úpěnlivé volání člověka, který se dostal jednoduše řečeno „na 
dno“. Ví, že na nastalou situaci nestačí, ale nenadává, ani si 
nezoufá. Volá ke svému Bohu. Tak to dělají mnozí z nás. Z vlastní 
zkušenosti vím, že naléhavost našich modliteb bývá přímo úměrná 
velikosti problémů, v nichž se nacházíme. V oslovení „Panovníku“ 
můžeme slyšet uznání Boží svrchovanosti. Ano, Bůh může přinést 
řešení i do bezvýchodné situace a vůbec nezáleží na tom, jak jsme 
se do ní dostali. Většinou jde o důsledek hříchu ať už cizího nebo 
našeho vlastního. 
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Myslím, že právě proto žalmista dodává: „Budeš-li mít, Hospodine, 
na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je 
odpuštění - proto vzbuzuješ bázeň.“Jeden z výkladů na toto místo 
uvádí, že původně byl tento žalm zpíván. Dva verše zpíval 
předzpěvák a další dva opakoval dav. V tomto pojetí jako by dav 
vyznával: „Tento člověk zhřešil, ale není o nic horší než my všichni 
ostatní.“ Sám v tomto vyznání slyším, „všichni zhřešili a jsou daleko 
od Boží slávy.“(Řím 3,23). Ale jak souvisí odpuštění a vzbuzování 
bázně? 
Odpuštění je v konfliktu se spravedlností. Po provinění přece musí 
následovat trest. Na tomto principu funguje naše policie a soudy. Co 
by to bylo za pořádek, kdyby se vina odpouštěla? To by si každý 
mohl dělat, co by chtěl, kdyby předem věděl, že mu nehrozí trest, 
ale dostane se mu odpuštění. Opravdu je Bůh tak slabý nebo 
lhostejný, že si nedokáže vynutit spravedlnost? 
My, kteří jsme v něj uvěřili, víme, že Boží spravedlnost není 
odpuštěním nijak narušena. On sám nesl trest za naše viny a 
nechal se ve svém Synu přibít na kříž. Zde jako by text žalmu 
přesáhl přes propast času až do novozákonní doby. „Mzdou hříchu 
je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.“ (Řím 6,23) Jsem přesvědčen, že přijetí toho, co pro nás Bůh 
udělal, je tím pravým důvodem k bázni, tedy k respektu a hluboká 
úctě vyhrazené jedinému Bohu. Od dalšího hříchu nás pak 
neodrazuje strach z trestu, ale vděčnost k Tomu, který nás 
nenechává setrvávat v důsledcích předchozích hříchů. Nejde o 
vynucení spravedlnosti, ale o lásku, která přemáhá. 
Návrat „ze dna“ k normálnímu stavu může být nad naše síly. Spolu 
se žalmistou můžeme vyznávat: „Skládám naději v Hospodina, má 
duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží 
Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.“ Ti, kdo byli na 
vojně nebo alespoň drželi hlídku v letním táboře, velice dobře 
chápou, jak je to myšleno. Nejtěžší jsou pro strážného okamžiky 
nad ránem, před koncem jeho služby. Ví, že jakmile slunce vyjde, 
jeho povinnost skončí. Už nebude muset držet silou vůle klížící se 
oči otevřené a nést zodpovědnost za bezpečí svých spících 
spolubojovníků. Tak jako on očekává konec služby, my očekáváme 
Boží zásah, když se dostaneme do opravdu vážných problémů. 
Věříme, že On bude pokračovat tam, kde my už nemůžeme. V tom 
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je naše naděje, že On nás v problémech nikdy nenechá 
osamocené. 
Čekej, Izraeli, na Hospodina, vždyť u Hospodina je milosrdenství, 
hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izrael ze všech jeho 
nepravostí. Vykoupení je změna vlastnictví. Aby k němu mohlo 
dojít, je nutné zaplatit správnou cenu. Opět je zde odkaz, který nás 
dovede až ke Kristovu kříži. Jsme vykoupeni z hříchu a nemusíme 
být jeho otroky. Máme ale pasivně čekat, na to co udělá Bůh? Řekl 
bych, že ne. Zde nejde o to, abychom se posadili někam do kouta a 
čekali, co přijde. Spíše o to, abychom napevno počítali s Boží 
pomocí. On nás nenechá klesnout a neopustí nás. (Dt 31,6)  
Amen  
 
Modlitba: 
Pane Bože, děkuji Ti, že jsi s námi v dobách, kdy je nám dobře a 

také v dobách, kdy je nám těžko. Znáš naše provinění, znáš naše 

srdce, a přesto nás neopouštíš a ve své lásce se k nám skláníš. 

Děkuji Ti, že se na Tebe můžeme spolehnout v každé situaci, v 

každém období našich životů. Ty jsi náš Pán. Amen 
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Píseň: č. 324 (1-2 v.)  –  „Pane, Ty jsi hoden“  
 
  2. Čtení:  ev. Jana  18, 15 – 24 
 
 Píseň:  „Pán Bůh je láska, dal svého Syna“ 
 
  3. Čtení:  ev. Jana  18, 25 – 40 
 
 Píseň:  „Jak úžasná musí ta láska být“ 
 
  4. Čtení:  ev. Jana  19, 1 – 11 
 
 Píseň:  „Proč jen mlčíš, Pane“  
 
  5. Čtení:  ev. Jana  19, 12 – 22 
 
 Píseň:  „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán“ 
 
  6. Čtení:  ev. Jana  19, 23 – 30 
 
 Píseň:  „Na vrchu vzdáleném“ 
 
  7. Čtení:  ev. Jana  19, 31 – 42 
 

Píseň: č. 324 (3-4 v.)  –  „Pane, Ty jsi hoden“ 
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1. Čtení:  ev. Jana  18, 1 – 14: 
 
     Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, 
kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, 
který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky 
často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od 
velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a 
zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl 
jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl 
jim: „To jsem já.“ Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl 
‚to jsem já‘, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal: „Koho 
hledáte?“ A oni řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Řekl 
jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“ Tak 
se mělo naplnit slovo, které řekl: ‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil 
jsem ani jed-noho.‘ Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, 
zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se 
jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy!     
Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“ Vojáci s důstojníkem a 
židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve 
k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku 
veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, aby 
jeden člověk zemřel za lid. 
 
Píseň: č. 324 (1 - 2 v.)  –  „Pane, Ty jsi hoden chvály“  
 
2. Čtení:  ev. Jana  18, 15 – 24: 
 
     Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám 
veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. Petr 
zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám 
veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Tu řekla 
služka vrátná Petrovi: „Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?“ On 
řekl: „Nepatřím.“ Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci 
oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval 
se. Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho  
učení.  Ježíš mu řekl:  „Já jsem mluvil  k  světu  veřejně.  Vždycky 
jsem učil  v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, 
a nic jsem neříkal tajně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří 
slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl.“ Po těch slovech 
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jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: 
„Tak se odpovídá veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl: „Řekl-li jsem 
něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správ-né, 
proč mě biješ?“ Annáš jej tedy poslal spoutaného k vele-knězi 
Kaifášovi.   
 
Písně:  „Pán Bůh je láska, dal svého Syna“ 
 
3. Čtení:  ev. Jana  18, 25 – 40: 
 
     Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Řekli mu: „Nejsi i ty z 
jeho učedníků?“ On to zapřel: „Nejsem.“ Jeden z veleknězových 
sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: „Což jsem tě s ním 
neviděl v zahradě?“ Petr opět zapřel; a vtom zakokrhal kohout. Od 
Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. 
Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst 
velikonočního beránka. Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou 
obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Odpověděli: „Kdyby nebyl 
zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho 
vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není 
dovoleno nikoho popravit.“ To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, 
kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého 
paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš 
odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát 
odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. 
Čím ses provinil?“ Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. 
Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, 
abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát mu 
řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem 
král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych 
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát 
mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl 
jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o 
velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, 
propustím vám toho židovského krále.“ Na to se dali do křiku: „Toho 
ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl vzbouřenec. 
 
Píseň:  „Jak úžasná musí ta láska být“ 
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4. Čtení:  ev. Jana  19, 1 – 11: 
 
     Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili 
mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak 
před něho předstupovali a říkali: „Buď pozdraven, králi židovský!“ 
Přitom ho bili do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl Židům: „Hleďte, 
vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou 
vinu.“ Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém 
plášti. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ Když ho velekněží a jejich 
služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim 
řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“ Židé mu 
odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, 
protože se vydával za syna Božího.“ Když to Pilát uslyšel, ještě více 
se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ale 
Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: „Nemluvíš se 
mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?“ 
Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti 
nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ 
 
Píseň:  „Proč jen mlčíš, Pane“  
 
5. Čtení:  ev. Jana  19, 12 – 22: 
 
     Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: „Jestliže 
ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je  
proti  císaři.“  Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k 
soudu na místě zvaném ‚Na dláždění‘, hebrejsky Gabbatha. Byl den 
přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům 
řekl: „Hle, váš král!“ Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, 
ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží 
odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ Tu jim ho vydal, aby byl 
ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na 
místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním 
jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal 
napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, 
král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl 
Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a 
řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi: „Neměls psát ‚židovský král,‘ 
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nýbrž ‚vydával se za židovského krále‘.“Pilát odpověděl: „Co jsem 
napsal, napsal jsem.“ 
 
Píseň:  „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán“ 
 
6. Čtení:  ev. Jana  19, 23 – 30: 
 
     Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři 
díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze 
švů, odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: „Netrhejme jej, ale 
losujme o něj, čí bude!“ To proto, aby se naplnilo Písmo: ‚Rozdělili si 
mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci provedli. U Ježíšova 
kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a 
Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, 
kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu 
učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k 
sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do 
konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; 
namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.  Když 
Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal. 
 
Píseň:  „Na vrchu vzdáleném“ 
 
7. Čtení:  ev. Jana  19, 31 – 42: 
 
     Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na 
kříži - na tu sobotu připadal totiž velký svátek - požádali Židé Piláta, 
aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati z kříže. Přišli 
tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s 
ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, 
ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a 
voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví 
je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to 
stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘ A na 
jiném místě Písmo praví: ‚Uvidí, koho probodli.‘ Potom požádal 
Piláta Josef z Arimatie – byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože 
se bál Židů – aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k 
tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který 
kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy a 



24 
 

aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do 
lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech,  
kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž 
dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den 
přípravy a hrob byl blízko. 
 
Píseň: č. 324 (3 - 4 v.)  –  „Pane, Ty jsi hoden chvály“ 
 
Modlitba:   
Náš nebeský Otče a Pane, připomínáme si dnes kříž Pána Ježíše 
Krista, na který jej přibila lidská zloba a nenávist.  Uvědomujeme si 
- k naší lítosti - že ho na tento kříž přibil také náš hřích a naše vina. 
Že jsme tam měli viset my, protože odplata za hřích je přece smrt, a 
za náš hřích by to měla být tedy naše smrt. Ale Ty jsi za nás 
obětoval jeho - „Beránka, který snímá hřích světa“. Jeho smrtí jsi 
vykoupil náš život. A ten hrozný popravčí nástroj - kříž, který nás 
usvědčuje z hříchu, jsi tak proměnil ve znamení své odpouštějící 
lásky. Smíme a umíme k tomu povědět jen své: děkujeme. 
Děkujeme v radosti nad velikostí této lásky, která obětovala 
svatého, aby zachránila hříšníky. Děkujeme však také v respektu i 
bázni. Bojíme se, abychom tuto tvou lásku svým životem nezlehčili, 
abychom Kristův kříž svým novým hříchem netupili. Prosíme, 
proměňuj nás, přemáhej v nás pýchu a vzdor, aby nás Kristův kříž 
neustále přitahoval na cestu spasení. Ať si moc Kristovy oběti 
podmaní naše srdce tak, abychom už nechtěli být sami sví, ale cele 
se odevzdali jemu, Tvému Synu. Prosíme, pomoz nám i celému 
našemu nemocnému světu, abychom všichni naléhavě a nově 
uslyšeli výzvu kříže a z něho i hlas Tvé zachraňující lásky. 
 
                                        Amen. 
Požehnání:   
„Bůh pokoje, ať vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. 
Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha 
svatého buď a zůstávej se všemi vámi.“ 
 
                                                                                            Amen. 
 
Závěrečná píseň:  č. 312  –  „Kriste, jenž jsi smrt podstoupil“ 


