Osel ho veze
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, v tuto Květnu neděli slovy apoštolskými:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit:
2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.
3 Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.
4 Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.
5 Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.
6 Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. (Žalm 22, 2-6)
Píseň: 618
Modlitba:
Hospodine zástupů, králi slávy! Ústy proroků jsi oznámil svému lidu, že přijde Mesiáš a přinese spásu. Pane
Ježíši Kriste, ponížený králi slávy! V tobě se naplnila dávná proroctví. Přijel jsi do Jeruzaléma na oslátku jako
tichý král. Oslavovali tě chudí, ponížení, bezmocní - i děti. Avšak samospravedliví, kteří si zakládali na své
zbožnosti, tě ukřižovali. I my se bouříme proti tvé tichosti, ve tvém ponížení tebou pohrdáme. I kvůli nám jsi
šel na smrt do Jeruzaléma. Pokorně to vyznáváme. Prosíme tě, dej se nám poznat jako Syn Boží, který se vzdal
slávy u Otce, přijal podobu služebníka, sestoupil do hlubin utrpení a vzal na sebe smrt kříže. Ve všech
národech tě oslavují tví věrní vyznavači. Přijmi nás, když tě i my vyvyšujeme jako svého Pána a krále:
Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně! Hosanna na výsostech! Amen
I. Čteni:
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná
v 1 listě Petrově, ve 2 kapitole, od 4-10 verš.
4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.
5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní
oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
6 Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘
7 Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘,
8 ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli
určeni.
9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
10 Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.
(1 list Petra 2, 4-10)
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: 638
Slůvko dětem:
Pokud máte v kostele či modlitebně obrázek beránka, využijte ho a upozorněte na něj. (Někdy může být
součástí křtitelnice!) Pokud ne, sáhněte po zpěvníku a nechte najít děti písně 281, 198, 528.
Proč máme ve zpěvníku (v kostele) obrázek beránka?
Znamená to, že jsme pastýři? Ne. Beránek je obrazem Ježíše Krista. Beránek nikoho nepřemůže. Naopak,
kdekdo jej může zbít. Nebo zabít. Což je smutné a což se stalo i Ježíšovi samotnému. Kdyby Ježíš nebyl tolik
pomáhal druhým lidem, nevadil by mocným a nestal by se obětí jejich hněvu a nenávisti. Ale on to pro nás i
za tu cenu udělal. Proto na něj lidé vděčně vzpomínají. Vzpomínali na něj naši předkové, kteří jej tady v
kostele / ve zpěvníku nechali zobrazit. Právě o Ježíšovi jako o Beránku Božím si budeme dnes povídat v
nedělce.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“

Kázání:
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou
zapsaná v evangeliu podle Matouše ve 21 kap., 1-9 verši.
1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
2 a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a
přiveďte ke mně.
3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“
4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
5 ‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena
jhu.‘
6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.
7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.
8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu.
9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ (Mt 21, 1-9)
Milí bratři, milé sestry.
Tento úryvek popisuje Ježíšovu cestu z Betfage do Jeruzaléma, která končí Jeho vejitím do chrámu.
Betfage znamená „dům nezralého fíku“. Připomíná neplodní fíkovník. Betfage jako město, kde se poutnici
očisťují, aby mohli vejít do Jeruzaléma – toho svatého města. Jeruzalém je na dohled. Ježíš volí svoji cestu
přes Betfage a Olivovou horu. Tudy se také vracel král David a Ježíš Kristus je tím, kdo uzavírá řadu a přijíždí
jako Mesiáš a Boží zachránce.
A nyní se připravuje na královský vstup, a to podle starozákonních předpovědí, ovšem v poněkud ne
královském provedení. Je to triumfální průvod v provokativním provedení. Přichází k soudu, který se
bude odehrávat na Golgotě. Ví, co ho čeká. Učedníci o tom mnohokrát slyšeli. Zástup možná ani netuší.
Vychází z Jericha a následuje ho velký dav lidí. Je obklopen svými učedníky i těmi, kteří se nadchli pro
jeho učení – zástupem.
Následuje scéna s oslicí a její mládětem. Jakoby v celém příběhu byla nejdůležitější postavou oslice a
oslátko, na kterého se Ježíš posadí. Jako by všechna aktivita byla obrácena na sehnání zvířete a jejích dalšího
působení. Proč zrovna oslice? Proč nejde pěšky? Byl přeci zvyklý chodit. Nikdy jsme nečetli o tom, že by se
vezl na nějakém zvířeti.
Osel, jako zvíře služebné, které je tady, aby nosilo náklady. Zvíře především na práci, které
představuje schopnost sloužit. Nyní jej Pán potřebuje.
Možná v téhle souvislosti nerozumíme, proč je jeho příjezd takový zvláštní, neokázalý, málo noblesní.
Osel přece není zvíře vhodné pro krále. Králové jezdívají na koni. Sedět na oslu se hodí pro kdejakého
ubožáka, který se vzmůže a pořídí si osla. Nebo si ho vypůjčí. A to je i případ Ježíšův.
Ani toho osla nemá, ale musí si pro něho poslat učedníky. Jdou do jakési vesnice, která leží před nimi,
odvazují oslici s oslátkem, skoro jako kdyby je kradli. Prý Pán je potřebuje. To je heslo, které mají učedníci
říct! Toto je jediná věc v celém evangeliu, kterou Ježíš potřebuje!
Slovo proroka Zachariáše se tady záměrně naplňuje. Nastává zajímavá chvíle – oznámit světu „hle, tu
je opravdový král“. On přišel, aby sloužil a dal svůj život, a tak ukončil vládu toho, kdo zotročuje a působí
smrt. Není jako ti králové, kteří vám vládnou. Kdo může Ježíšovi vyčítat, že sedí na oslu. Komu může vadit, že
jeho stoupenci cosi halekají.
Ježíš ví, že do Jeruzaléma přichází trpět, ví, že se přichází obětovat. Ví, že prožije spíš lidskou prohru a
že vítězství v tom spatří jen ti, kterým to bude shůry dáno. A přece může a má být jeho příjezd příjezdem
radostným a plným očekávání.
Vlastně je to tak, jako tomu bývá v osobním příběhu každého věřícího člověka. Jdeme tou Ježíšovou
cestou. Obvykle neprožíváme žádnou velkou slávu, na stáří i ty životní úspěchy začínají víc a víc blednout a
přece očekáváme velké vítězství a záchranu našich životů v Boží náruči.

V hluku a v masovém nadšení Květné neděle zaniklo tenkrát a zaniká často i dnes to nejdůležitější, oč
jde. Právě to, že Ježíš nepřijíždí demonstrovat moc síly, ale moc lásky a pokory. Napadlo to tenkrát
někoho z těch zástupů? Vybavili si, o čem vlastně je to starozákonní proroctví? „Tvůj král, spravedlivý a
zachráněný, pokořený…“ Anebo si představovali společenskou změnu jen tak, že mocní budou odstraněni
ještě silnější moci a pak že už bude společnost v pořádku? Asi toužili po vládě spravedlivého krále, také po
vládě jeho silné ruky.
Ale tady ten král „jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“ Osel ho veze, osel přiváží bláznovství
Boží. A tak jsme-li i my dnes v zástupu těch, kdo Ježíše vítají, buďme pozorní v tom, co nám ukazuje. Je
tichý a pokorný. Taková je jeho moc. Dnes nemluví, ani nemusí, učedníkům dal ke svému jednání komentář
už několikrát. Taky jeho učedníci se měli ve zvyku přít, kdo je asi mezi nimi největší, taky oni měli ve zvyku
si zakládat na svých schopnostech a být pyšní na své postavení.
Ale on je k sobě zavolal, a řekl jim: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude
mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď
vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
mnohé.“
Toto je zákon nových vztahů mezi lidmi. Zákon nevymahatelný, zákon s velkým zaslíbením. Máme ho
dnes uskutečňovat ve svých vztazích k jiným lidem, k bližním, k mnohým.
Až jednou opadnou všechny pomíjivosti, až se ukáže prázdnota všeho sobeckého usilování a pyšných
ambicí, pak přece jen něco zůstane. Odkryjí a odhalí se vztahy, které byly prožité v lásce, v upřímnosti, v
čistotě. Ty zůstanou, ty přetrvají.
Ježíš proměnil náš svět, naše životy. Končí otroctví a začíná svoboda. A svobodný člověk může
naplno zvolat HOSANNA a prosit o záchranu.
Tak se i my o velikonocích připojte k „mohutnému zástupu“ a spolu s ním ve svých shromážděních
radostně a hlasitě vítejte svého tichého a vítězného Krále, Ježíše Krista. A vítejte a oslavujte ho tak, aby se
o něm dověděli i všichni ti, kteří o něm dosud neslyšeli. Amen
Píseň: 622/ Hosanna S 74

Večeře Páně:

Vyznání vin:
Milosrdný Bože, ty jediný znáš srdce lidí a jediný dovedeš spravedlivě soudit, ale i milosrdně odpustit.
Pokorně Tě prosíme o vyslyšení našich modliteb a odpuštění našich provinění vůči Tobě. Tvůj jediný Syn
vzal na sebe naše odloučení od Boha kvůli hříchu, a to až do té míry, že mohl naším jménem říci na kříži:
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"
1. Vyznáváme společně před Bohem, že jsme zhřešili v myšlení, slovech i skutcích. Vlastní silou se
nemůžeme ze své hříšné podstaty vysvobodit. Proto hledáme útočiště v nepochopitelném milosrdenství
Božím a prosíme o milost skrze Ježíše Krista.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VYZNÁVAM.
2. Věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží, který vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť za
nás. Věříte v moc Jeho smrti a vzkříšení?
Jestliže tomu tak je, odpovězte: VĚŘÍM.
3. Odpouštíme těm, kdo nám ublížili, protože sám Bůh v Kristu odpustil nám. Nauč nás, Pane, odpouštět
zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své nepřátele a zbožně se za ně modlit, abychom
nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro Tebe pomáhat všem.
Jestliže tomu tak je, odpovězte: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží.
Slovo milosti:
Přijměte do svých srdcí slovo milosti:
A. Text:
Kdokoliv takto ve svých srdcích vyznáváte, věříte a odpouštíte – nepochybujte, že máte skrze utrpení a
smrt Kristovu odpuštění hříchu. „Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde
Hospodin a ukáže se nad tebou Jeho sláva. Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou
slitovávám.“ (Iz 60,2.8)
B. Pozdrav pokoje: „Na znamení pokoje a odpuštění – podejme si mezi sebou navzájem ruce se slovy –
POKOJ TOBĚ“.
C. Apoštolské vyznaní víry: Věřím v Boha Otce…

Slova ustanovení:
Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně:
„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete
píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on
nepřijde.“ (1 K 11, 23-26)
Epikléze (modlitba)
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl apoštolům: "Pokoj svůj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Nehleď na naše
hříchy, ale na naši víru, hleď na naše utrpení, hleď na modlitby každého z nás, hleď především na krev, kterou
jsi sám prolil za nás na kříži. A dej nám jednotu a mír podle své vůle. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen
Pozvání:
Tento stůl jsme prostřeli my, a přece nás u něj přijímá sám Ježíš Kristus. Kdo chcete, přijměte jeho pozvání, ať
přicházíte odkudkoli. Přijměte Kristovo pozvání do světa lásky a odpuštění, pravdy a milosrdenství.
Přijímání: Písně během vysluhováni – S 456
- Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává.
- Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.
Propouštění:
A) 24 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
(Mt 16, 24-25)
B) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2 Kor 5, 17)
Děkovná modlitba:
Díky Tobě, Pane, za Tvou starostlivost i za každý nový den. Díky Tobě, Pane, za přátelství, v nichž Ty jsi
skryt. Díky Tobě, Pane, za odvahu začít znovu žít. Díky Tobě, Pane za rozbořené mylné ideály. Díky Tobě,
Pane, za lásku, která nám umožňuje překonávat veškerá naše lidská trápení! Díky Tobě, Pane, za milá setkání
a příjemné chvíle s přáteli. Amen.
Píseň: 702
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Beránku Boží, děkujeme ti za to, že jsi ze své svobodné vůle přijel do Jeruzaléma, abys za nás a pro nás trpěl.
Dej nám všem, abychom ve dnech, které jsou před námi, soustředili K své myšlenky na tvou cestu na kříž a
prožili spolu s celou církví radost tvého vzkříšení. Buď přítomen své církvi všude ve světě, když bude číst
radostnou zvěst o světle světa a naději všech končin země. Když bude slavit tvoje vítězství u tvého stolu.
Způsob, ať zvěst tvého evangelia o odpuštění a pokoji pronikne do srdcí, která tě dosud nepřijala. Dej nám své
odpuštění a pokoj. Dej světu spravedlnost a mír, prosíme ve jménu Krista. A společně ještě voláme…
Otče náš….
Posláni:
5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:
6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. (Fp 2, 5-7)
Požehnáni:
Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě
svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. (Nu 6,24-26)
Píseň: 685

