
Slyšet, vidět, dotýkat se 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, na bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 98, 1-3) 
1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! 
2 Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, 
3 na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho 
Boha. 
 
Píseň: EZ 214 - Z celého srdce svého 
 
Modlitba: 
Otče náš, děkujeme, že jsme se mohli dnes probudit. Vstáváme ale každý den a často si neuvědomujeme, 
jaký dar dostáváme. Tvá milost je nám darována každý den. Děkujeme, že potkáváme druhé lidi. Ale často 
nás druzí obtěžují a unavují, pak zapomínáme, že láska má různé podoby. Děkujeme, že můžeme s lidmi 
hovořit. Ale často tento dar zneužíváme a mluvíme zbytečně. Nauč nás také naslouchat jiné. Děkujeme za 
možnost pracovat odpočívat. Ale často máme práce nad hlavu a zlobíme se na to. Ani odpočívat moc 
neumíme. Dej ať se učíme dobře nakládat s časem! Děkujeme za pomoc, kterou nám poskytli naši blízcí. 
Někdy jsme ji ale přijímali tak lehce, že jsme zapomněli poděkovat. Dej ať děkovat nezapomínáme! 
Děkujeme za Tebe jako základ a pilíř života. Ale i Ty sám jsi nám někdy hodně nepohodlný, takže bychom 
si přáli jinou oporou. Odpusť nám, že takto uvažujeme! Tak Ti, Pane náš, děkujeme, a tak Ti vyznáváme 
všechno špatné – svůj hřích. Ze všeho nejvíc Ti proto děkujeme za odpuštění. Ať se projeví i v této chvíli – 
ať slyšíme Tvé povzbuzující slovo. Ať mezi námi zavane tvůj Duch. Amen. 
 
I. Čteni: (J 16, 13-28) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Jana v 16 kap., 13-28 verš. 
 
13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale 
bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 
14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
15 Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
16 Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“ 
17 Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: „Co znamenají slova ‚zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě 
opět uzříte‘ a ‚odcházím k Otci‘?“ 
18 Říkali: „Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví.“ 
19 Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: „Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě 
nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? 
20 Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš 
zármutek se promění v radost. 
21 Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro 
radost, že na svět přišel člověk. 
22 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 
23 V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu 
mém, dá vám to. 
24 Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 
25 To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu 
jej zvěstovat přímo. 
26 V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; 
27 vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 
28 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.“ 
 
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28) 
 
Píseň: EZ 367 - Studně nepřevážená 
 



Kázání: (1J 1, 1-5) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v 1.listě Jána, 1, 1-5 verš.  
Tam čteme:   
 
1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce 
dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 
2 Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám 
byl zjeven. 
3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem 
a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 
4 To píšeme, aby naše radost byla úplná. 
5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 
 

Milí přátelé,  
 

v pátek na online mládeži jsme mluvili o Bibli, jestli a jak je pro nás důležitá, jestli ji potřebujeme a 
co všechno o ni víme. A jestli o ni něco víme, co víme skrze ni o Bohu. Přemýšleli jsme o tom, jestli lidé 
v dnešní době Bibli mají doma, jestli ji čtou! Víte, kde máte svou Bibli doma? Víte, kdy jste ji naposledy 
otevřeli? 

 
Reformační církev, vyrostlá z velké úcty právě k Písmu, jehož si vážíme. Tak proč, tak málo čteme 

Bibli? Třeba slyšeli jste už někdy vyznání autora první epištoly Janovy: „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, 
co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.“ Podle 
jednoho komentáře jsou Janovy epištoly nejméně čtenou a užívanou části Nového Zákona.  

 
Slyšet, vidět, dotýkat se. Co z toho děláme nejvíc, asi bych řekl (to je můj řebříček) jak to píše Jan. 

Nejvíc posloucháme, pak koukáme a nejmíň bereme do ruky Písmo svaté.  
 

V dnešní rychlé době se obtížně hledá čas k modlitbě, ke čtení Bible, k dopravě dětí do sboru, k 
rozhovoru o věcech víry, když děti rostou, když rostou i starosti kolem vzdělávání dětí, kolem kroužků, také 
kolem zaměstnání, bydlení. Času je málo, jak k promýšlení, tak toho, čeho se dotýkáme. Není to snadné. 
 

Teď tu stojíme s otevřeným Písmem a čteme: „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní 
oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.“ Zarazíme se nad 
„Slovem života“, co to je? Asi jistě něco o Pánu Bohu, jako že existuje? Jakože se naše ruce Slova života 
dotýkaly! Můžeme to říct? Co jsme se naučili, co nám předali rodiče, učitelé Nedělní školy, bratr farář, co 
jsme se dočetli v Českém bratru, nebo někde na internetu o samotném Bohu? 

 
Jaký by byl dnešní Bůh? Zkuste si v duchu odpovídat na otázky typu: 

Seděl by dnes Kristus ve škole? Učil by se jako premiant třídy, nebo by byl mezi poškoláky? Vynikal by v 
něčem konkrétním anebo ani ne? Kterou střední školu by si vybral? Gymnázium nebo učební obor – tesař? 
Odmaturoval by na výbornou, nebo vůbec? Pokračoval by ve studiu na teologické fakultě? Jaké téma by 
měla jeho diplomová práce? V jakém oboru by pracoval? Oženil by se nebo by preferoval celibát? Měl by 
nějaké známosti? Chodil by s děvčaty? Bydlel by doma s rodiči co nejdéle anebo by se brzy osamostatnil? 
Chodil by do zaměstnání s pevným pracovním režimem každý den anebo by si zvolil svobodné zaměstnání? 
Byl by vůbec zaměstnán? Co kdyby nemohl najít práci? Dělal by potulného kazatele? Uzdravoval by 
nemocné i dnes? Měl by smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou? Platil by daně? Kázal by v kostelech 
nebo na ulicích? Měl by na svoji živnost platnou licenci nebo by ji dělal, jak se říká „na černo“? Jaký by byl 
jeho vztah ku politikům a prezidentovi? Jakou politickou stranu by volil? Chodil by na protesty? Jak by se 
díval na dnešní muslimy? Odsuzoval by jejich teroristické útoky? Přihlásil by se do Izraelské armády? Třídil 
by odpad?  

To jsou naše dnešní otázky a často na ně neznáme odpovědi. Ježíš je naším vzorem a my býváme 
nešťastní, když nevíme, jak by se On dnes zachoval v naší situaci. Vždyť On spoustu věcí, které my řešíme 
neřešil.  

 
Ježíš neřešil, jak mluvit s dětmi, které přijdou domů s tetováním, nebo vyhrožují sebevraždou. On 

neradit člověku, který si nevěděl rady se svojí sexuální orientací a nevyjadřoval se k eutanázii.  
 



Všechny tyto otázky jsou bez odpovědí a vedou nás k jednomu. Ke zjištění, že my si tu kážeme 2000 
let staré věci a vůbec nevíme, jak by se Ježíš choval dnes. Nevíme, jak by jednal na našem místě. Nevíme, co 
by poradil nám v našich situacích.  

 
Bratři a sestry, slyšíme jen slova, kterých se tu všude válí tisíce anebo zaslechnete i „slovo života“?  

Bez takového „živého slova“, které dokáže dát naději, které nás dokáže napumpovat skutečnou 
energií, bez takového SLOVA, člověk pustne. Neví, kudy dál, protože neví, co před ním je. Jenže tady je, 
jak na zlatým táce, před nás položené Slovo života, o které se můžeme opřít, protože je to slovo „věčného 
života“. Je to slovo přímo do naších situací.  
 

Vidíme svět, obohacený o takové zvláštní věci (jen je potřebné si je uvědomit), jako jsou bohoslužby, 
společenství pomáhajících si, laskavé slovo, modlitby jedněch za druhé, odpouštění si navzájem, jako je 
soucit, láska a přijetí. V tom všem můžeme slyšet, vidět a dotýkat se – slova života. 
 

Dotýkáme-li se Slova života – zkusme ho také zvěstovat. Svým dětem i přátelům, kolegům v práci i 
chlapům v hospodě. Zkusme tyhle ty slova, které dnes slyšíme, vidíme a dotýkáme se jich, přenést i do 
jiných prostor, než je náš kostel.  

 
Že to není lehké, to my dobře víme, ale proč se o to alespoň nepokusit. Vzít si malinkou jiskru – 

Slova života a přenést ji na místo, kde může vzplanout oheň – věčného života. Amen 
 
Píseň: EZ 209 - Ó slunce spravednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 21. dubna 2021 (středa) – Pečeme pro zdravotníky v Teplické nemocnici, plakát na nástěnce 
- 25. dubna 2021 (neděle) nás navštíví farář Mikuláš Vymětal a poslouží nám bohoslužbami. V kostele 

15 lidí + bohoslužba ze záznamu od 9:30 
- staršovstvo se sejde 26.dubna 2021 (pondělí) od 18h v online prostoru 
- Narozeniny v tomto týdnu slaví – bratr Miroslav Hašek a sestra Eva Kubešová 

Přejeme hodně Božího požehnání 
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání a nový Český bratr 
- nový evangelický zpěvník. Cena za kus je 490,-. První výtisk je dotovaný, a ještě není tak drahý, pak 

cena poroste o 30-40%. Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník obsahující 
doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400,-. Objednávat můžete do konce května! 

- leták sčítání lidu 2021 
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích 
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět 
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor 

 
Milost, kterou mi Bůh prokázal, nebyla nadarmo. (1.Korintským 15,10) 
 
Přímluvná modlitba:  
Pane Ježíši Kriste, voláme k Tobě a prosíme:  
 aby naše víra nezahynula a nezkostnatěla. Prosíme Tě, posiluj naši víru, když se nás zmocňují obavy, 

když přestáváme mít naději v Tvá zaslíbení a začínáme hledat falešné opory 
 Posiluj víru všech, jimž pro jejich hříchy a viny mizí světlo tvého milosrdenství; dej, ať se dovedou cele 

spolehnout na Tvé odpuštění a milosrdenství 
 Posiluj víru těch, v jejichž srdcích vítězí sobectví a závist; dej, ať je přemáhají láskou k Tobě a k bližním 
 Posiluj víru těch, kdo procházejí zklamáním; buď se všemi, kdo jsou upoutáni na lůžko doma nebo v 

nemocnicích; dej, ať najdou v Tobě své potěšení 
 Posiluj víru těch, kdo se trápí nad rozdělením tvé církve; dej, ať se nevzdávají úsilí o jednotu 
 Posiluj víru těch, kdo se cítí bezmocní, když vidí nespravedlnost ve světě a slyší slova plná nenávisti; dej, 

ať nepřestávají věřit, že Tvou vůlí je spravedlnost a mír, a ať nepřestanou o ně usilovat 
 Posiluj víru těch, kteří se lhostejností slyší o hladu milionů svých bratří a sester; dej, ať se moc a 

pohotovost milosrdenství prokáže větší než síly zmaru 
 Posiluj víru těch, kdo jsou sevřeni úzkostí při pohledu na Tvé stvoření pustošené lidským sobectvím; dej, 

ať nepřestávají vyznávat Tvá stvořitelská práva na tento svět 
 Posiluj víru všech nás, neboť my všichni těmto pokušením často podléháme 
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 
modlitbu: 
 
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                  
                           
Píseň: S 189 – Modlitba krále Šalomouna 
 
Posláni: (2. Petrův 1, 5-6) 
5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 
7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 
 
Požehnáni: (Numeri 6, 24-26) 
26 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
27 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  
28 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen 
 
Píseň: EZ 379 - Stvoř srdce čisté, Bože, mi 


