
Pohled lidské duše 
Pozdrav:  
Milí přátelé, vítám Vás dnes na bohoslužbách slovy apoštolskými:  
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“ 
 
Introit: (Žalm 114, 5-8) 
5 Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš? 
6 Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata? 
7 Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým! 
8 On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. 
 
Píseň: SV 275 - Ranní prosba 
 
Modlitba: 
Milostivý Bože, narodili jsme se do světa a chodíme po světě a dosud mu stále pořádně nerozumíme. Nechápeme, 
proč se lidé navzájem nedohodnou, proč se nenávidějí, proč jako lidé mezi sebou válčíme, v tom všem jsme 
zmatení. Mnoho nedorozumění a nepochopení je i v našich rodinách, mezi partnery, mezi rodiči a dětmi a 
sourozenci, také v našem společenství. Proč nám to nefunguje a všelijak skřípe, když si tolik přejeme mít lásku?  
Nechápeme, proč se lidé honí za všelijakými vidinami a slibují si štěstí od nesmyslů. Nechápeme, proč je kolem 
nás, a i v nás samotných tak málo radosti z tvé dobroty a péče.  
V tom všem, co nás obklopuje v tomto světě – Tys sám přišel k nám na pomoc, abys nás učil žít v porozumění, 
otevřenosti, spravedlnosti, ve víře, lásce a naději. Děkujeme za všechno, čemu jsme se od tebe naučili. Děkujeme, 
že se v evangeliu přímo od tebe dovídáme, jak správně chodit po Tvých cestách, jak stavět nové vztahové mosty, 
jak přijímat a dávat odpuštění, jak porozumět smrti a dnešnímu životu. 
K tobě se obracíme, o tvého Ducha tě prosíme, abychom dnes zaslechli tvůj tichý hlas, abychom načerpali 
moudrost a povzbuzení pro tento dnešní i budoucí čas. Amen  
 
I. Čteni: (Iz 5, 1-7) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná u 
proroka Izajáše 42, 1-10 verš. Tam čteme:   
 
1 Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. 
2 Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že 
vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. 
3 Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. 
4 Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala 
odporná pláňata? 
5 Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude 
pošlapána. 
6 Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ 
7 Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, 
bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: SV 135 – Posila na cestu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mt 9, 35-38) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše 9, 35-38. 
 

35 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou 
nemoc a každou chorobu. 
36 Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. 
37 Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. 
38 Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 
 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu. 
 
na tomto místě by nám posluchačům Matoušova evangelia mělo připadnout, že už jsme to někde slyšeli. 

V kázaní na hoře ve čtvrté kapitole, hned na začátku Ježíšova působení jsou slova „Ježíš chodil po celé Galileji, 
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“ 

 
Je to sumář, retrospektiva Ježíšovy dosavadní činnosti, která na tomto místě naznačuje, že se posouváme 

do nové fáze příběhu. Doposud jsme slyšeli Kázání na hoře a známe mnoho příběhů, které ukazují, co může 
znamenat v praxi, když se v různých situacích, na neobvyklých místech a u jedinečných lidech objeví Kristus.  

Je zřejmé, že Matouš by mohl vyprávět i řadu dalších podobných příběhů, ale děj už začíná poněkud 
stagnovat, Ježíšův „akční rádius", možnosti potulného kazatele jsou přece jen omezené, a na to přichází nový 
impuls, kdy Ježíš vyšle se stejnou zvěstí i své učedníky a zintenzivní tak činnost.  

 
Zástupy, které může Ježíš v tu chvíli kolem sebe vidět, jsou zástupy, které tam přišly za ním. Předpokládali 

bychom, že vědí, za kým jdou a proč; jemu však připomínají velké dezorientované stádo ovcí. Je to jakási 
pastýřská metafora. Ale najednou se obraz mění a zástupy jsou charakterizovány jako úroda zralá ke sklizni. 

Lidé, o kterých mluví, jsou zralí ve smyslu; oslovitelní ve svých problémech. Lidé, kteří mimo jiné 
táhnou za ním, jsou podle Ježíše zralí jako hrušky, a sice pro Boží království. 

 
To, co se urodilo pro Boží království, zde nejsou zástupy evangelických, katolických nebo jiných 

moralistů, nejsou to zástupy zbožných, ale zástupy  
 různých bezbožníků a svévolníků, kteří ztroskotali a už nejsou tak bezbožní 
 celníci, kteří šli původně jenom za penězi, ale aspoň někteří z nich už pochopili, že to má i pro ně stinné 

stránky, a jsou oslovitelní – jenomže je hned tak nikdo neosloví 
 stejně tak prostitutky (které tedy občas někdo osloví, ale ne tak, že by jim nabízel cestu zpátky) 
 stejně spousta dalších lidí, kteří jsou v problémech a v bažinách zoufalství  
 

Úrodou jsou zde míněni ti, kteří potřebují pomoc a kteří už jsou schopni pochopit, že tu pomoc potřebují. 
Na tyto, řekněme, odpadlíky nebo poloodpadlíky, kteří by se mohli navrátit, a na všechny ty ostatní, kteří se 
stahují k Ježíšovi, protože cítí nějakou šanci, na ty všechny Ježíš vztahuje zřejmě obě metafory: ovce bez 
pastýře i úrodu bez ženců, kteří by sklízeli. 

 
Ovce bez pastýře si pravděpodobně vyložíme christologicky a pastýře ztotožníme s Kristem. Neměli 

bychom však přeskočit ještě jeden význam. Starý zákon zná kromě dobrého pastýře také špatné pastýře, 
kvůli kterým je stádo (Izrael) právě v tak dezolátním stavu. Stádo tu je, ale něco nefunguje tak, jak by mělo. 
Nikdo se o ně nestará.  

Také nesklizená úroda signalizuje problém, který později výslovně zazní v Podobenství o zlých vinařích: 
v Ježíšově verzi – na rozdíl od Izajášovy Písně o vinici – není problém v úrodě, nýbrž v těch, kteří by měli sklízet 
a odevzdat ovoce. Tím ovocem/úrodou jsou tyto zástupy, které by přišly, kdyby je někdo pozval. 

 
Úroda těch, kdo jsou oslovitelní, kdo jsou zralí pro Boží království, je hojná. Ale nikdo je nesbírá a 

neoslovuje. Stádo je hojné, ale nikdo je jako pastýř nevede a nechrání, takže se stádo zase rozbíhá a ztrácí. 
Polemika vůči jeruzalémským vůdcům lidu zde ještě není jmenovitá, ale již se začíná rýsovat. Teprve až 

někde za tím můžeme dohlédnout, že Ježíš sám by mohl být tím pastýřem, a ptát se, jestli a kam takové stádo 
dokáže dovést. (Na konci evangelia bude mluvit o pastýři, kterému se ovce rozprchnou). 
 

 
 
 



Není tedy divu, že se lidé jako celek mohli občas cítit zmatení, přitahováni tak a tak, obtěžováni a 
sklíčeni: Ježíš je zcela jasný, že mají jak špatné, tak dobré průvodce / pastýře. Poznal mnoho promarněných 
příležitostí, když se díval na lidi kolem sebe, proto měl před sebou důležitou práci – sklizeň – a potřebuje 
spolupracovníky, aby se podělili o své poslání.  

Sám Bůh se vyznačuje soucitem. Vstupuje do životů ztracených a potřebných, aby oni poznali, že Bohu 
na nich záleží, že se o ně postará, že je nenechá jako ovce bez pastýře.  
 

Bratři a sestra připadá mi, že to, co Ježíš zažil při pohledu na zástupy, není dnes zase tak zcela neznámý 
stav. Náš svět je plný jak trápení, tak i pokusů pomáhat. Někdy však lidé nijak viditelně ani nestrádají. Jsou 
oblečení, vcelku upravení, nijak nevybočují z normálu, ale přece, tam není něco v pořádku.  

Přímo v naších lidských nitrech se nachází smutek, prázdnota, únava, trápení, nuda, posměch, ironie, 
lhostejnost. Je to pohled lidské duše, která si neví rady s tím, jak její život vypadá, do čeho se dostala a jakou 
mozaiku si vytvořila.  

 
Můj vlastní život, jak ho já vidím, bych přirovnal ke skládačce puzzle. Skládám si obraz samotného 

Boha, nevím zatím jak úplně vypadá, protože to nemám ještě doskládané. Něco však už vím, vidím a poznám. 
Něco potřebuji odhalit a o něčem jenom tuším, co tam bude. Ten puzzlový obraz není obyčejná tvář nebo postava, 
ale moje vlastní autobiografie „můj vlastní život s Bohem, který si skládám, píšu“. Přikládám dílek k dílku, hledám 
ten správný a očekávám jaké tajemství mi bude odkryto. Každý z nás má jiné puzzle, jinou skládačku, ale ten 
obraz Boha je stejný.  

 
Na prvním místě nás vyzývá Ježíš k modlitbě: “Proste Pána žně!” Pokorná modlitba je nezbytným 

východiskem každého působení. Modlitba je pole, kde lze zasít soucit, pro ty blízké i ty daleko, k prospěchu všech 
těch utrmácených, skleslých a vysílených. Amen 
 
Píseň: SV 422 – Jak dobré a utěšené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- Bohoslužby příští neděli od 9:30 (pak celý týden tady nebudu, protože budeme na táboře v Jáchymově) 
- Dnes večer od 18h se bude konat filmový večer – film „Malé ženy“ 
- Táborový pobyt pro děti od 6-15 let (fara Jáchymov) - 1.-7.srpna 2021  
- Můžete postupně platit za nové zpěvníky a chorálníky (kdo si kolik objednal) - buď osobně v kostele nebo na 

náš účet – zpěvník 1 ks za 490,- a chorálník 1 ks za 400, - 
- Hledá se koordinátor pro organizaci nedělní kávy, která se podává po bohoslužbách (dotyčný může oslovit 

kohokoliv ze staršovstva) 
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích 
- děkujeme za finanční dary určené na pomoc postiženým tornádem na jihu Moravy – odeslali jsme 25.000, - 

a dál probíhá archová sbírka do konce července 
- Narozeniny tento týden a zrovna dnes slaví – Ludmila Jirsáková  

Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně štěstí 
zdraví a Boží požehnání. 

- Dnešní sbírka je určená pro náš sboru + archivní sbírka pro lidi zasažených tornádem 
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě 

 
Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem a skutečně! (1.Janova 3,18) 
 
Přímluvná modlitba:  
Bože, dnes tě prosíme za všechny, kteří předávají víru svým dětem, za všechny, kteří svědčí svým životům 
 prosíme tě za každého z nás, abychom se snažili naučit své okolí tomu, co znamená žít život podle evangelia. 

Dávej nám svého Ducha, aby naše svědectví bylo upřímné a pravdivé 
 prosíme, vyšli dělníky na svou žeň. Vždyť žeň je mnohá a dělníků málo. Přimlouváme se za křesťany, kteří 

ztratili zájem o evangelium, kteří se od tebe už nic nechtějí učit. Přimlouváme se za všechny hledače, za ty, 
kdo správně tuší, že život je víc než jídlo, zábava a zaběhané zvyky. 

 Prosíme, dej nám poznat své učení a veď nás po svých cestách, a především ať se děje tvá vůle a ne naše 
 Přimlouváme se za lidi v nesnázích. Za ty, kdo ztrácejí síly, za ty, kdo umírají. Za ty, kdo čelí lidskému 

nepochopení, za ty, kdo čelí lidské nenávisti. Prosíme, slituj se nad nimi a pomoz jim. 
 Prosíme, slituj se nad námi a nauč nás, jak se za ně modlit a jak jim pomáhat. 
 prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 

modlitbu: 
 
Otče náš, jenž 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.   
                                                      
Píseň: Do Tvých starostí 
 
Posláni: (1J 4, 16-17) 
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu 
zůstává a Bůh v něm. 
17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v 
tomto světě. 
 
Požehnáni: (Nm 6,24-26) 
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ 
 
Píseň: SV 304 – Spoj nás v jedno, Pane 


