
Vzájemné prostupování 
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 119, 167-171) 
167 Má duše se drží tvých svědectví, velice jsem si je zamiloval. 
168 Tvých ustanovení a tvých svědectví se držím, máš před sebou všechny moje cesty. 
169 Kéž mé bědování dolehne až k tobě, Hospodine, dej mi rozum podle svého slova. 
170 Kéž má prosba dojde k tobě, vysvoboď mě, jak jsi řekl. 
171 Chvalozpěv ať vytryskne mi ze rtů, neboť mě svým nařízením učíš. 
 
Píseň: EZ 221 - Když ráno slunce vzchází 
 
Modlitba: 
Pane, náš Bože, mnohým lidem dnes připadá těžké mluvit. Uzavírají se do sebe a mlčí. Schovávají se před druhými 
i před sebou samými. Zamlčují, po čem touží. Zamlčují, co si přejí. Zamlčují, před čím mají strach. Sami si říkáme, 
že je to tou dobou, že svět technologie z nás udělal, tím, čím jsme dnes. Ale s tebou, dobrý Bože, můžeme mluvit. 
A to o všem. I to nejskrytější smíme před tebou vyslovit. Slyš, Pane, co ti každý osobně svěřujeme…  
Pane, smiluj se nad námi. 
Milý Bože, tato hodina dnes je velmi důležitá. Je pro nás zdrojem sil na celý příští týden. Je pro nás naději něco 
změnit, něco se naučit, nechat se oslovit Tvým Slovem. Promluv k nám. Požehnej nám své slovo, aby ho každý 
slyšel jako slovo do svých dnů, jako odpověď na své otázky, jako útěchu ve své tísni, jako pomoc v rozhodování. 
Prosíme, požehnej i všem, kteří se scházejí ve tvém jménu. Buď tobě sláva. Amen  
 
I. Čteni: (Mt 6, 1-8) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Mt 6, 1-8 verš. Tam čteme:   
 
1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. 
2 Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy 
u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
3 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 
4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; 
amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a 
tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 
8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než ho prosíte. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: EZ 214 – Z celého srdce svého 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (1Kor 13, 13) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v 1.listě Korintským 13, 13. 
 

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 
 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu. 
 
Dnes se zamyslíme nad otázkami víry, naděje a lásky. Někteří jím říkají Božské ctnosti. Jenže víra, 

naděje a láska jsou a měli by být podstatnými znaky věřícího člověka. Pokud se v naších životech neuplatňují a 
nejsou zřejmé na našem chování, jsme křesťany jen podle jména, ne skutečně. Skutečně totiž znamená ve 
skutku, a tedy skrze skutky. 

Chceme-li obstát a dostát svým úkolům, měli bychom pečovat o tyto tři velké ctnosti. Neustále na ně 
pamatovat, a také je v sobě stále probouzet. Jsou nám dané přímo od Boha. Mnoho současných lidí po nich touží, 
jiní je hledají a určitě je všichni potřebujeme.  
 
VÍRA 

Vyjdeme-li od nejobecnějšího významu slova víra, pak je to přesvědčení, že něco je pravda. Takové 
přesvědčení může být, jak pevné, tak nějak nejisté. Běžně se víra opírá o důkazy, ve vědě předložitelné, nebo o 
rozumné zdůvodnění opřené o logická pravidla. Věřit můžeme také na základě svědectví věrohodných lidí. 
Autorita takových lidí je u nás svázána s tím, že říkají pravdu a jsou rozumní.  

Zjistíme-li, že to, co nám řekli, pravda není, je to pro nás nepříjemné zjištění – je to prostá lež. Stává se, 
že pak už jim nevěříme, ani to, co pravda skutečně je. Takto ztratilo víru mnoho lidí, kteří věřili v Boha a zjistili, 
že jim církev, farář nebo nejbližší přítel říkal nesmysly nebo nepravdy nebo polopravdy. Nevěrohodnost života 
věřícího člověka může být nepřekonatelnou překážkou víry pro druhé lidi. 

Víra v Boha zůstává totiž vírou provždy, nelze ji vědecky ověřit, nejde ji vystřídat věděním. V průběhu 
naších životů získáváme oporu v okamžicích, kdy pociťujeme Boží přítomnost v podobě zvláštní ochrany, tu ve 
tvaru milosti. Věřit, ale neznamená vědět. Důkazy Boží existence mají své trhliny a jsou nedostatečné.  

Nevěřící se od věřících liší tím, že věří v něco jiného. Víra v Boha ovšem není něco, co by od počátku do 
konce leželo mimo oblast rozumu. Některé články víry jsou logicky vyvozeny ze základních zjevených pravd.  
 Mnohé, co věříme, je možno nevěřícím ukázat jako rozumné, např. některé příkazy Desatera.  
 Mnoho jiného lidský rozum přesahuje, ale neznamená to, že mu odporuje. 
Z toho plyne, že víru nelze vykládat, je možno ji pouze hlásat, svědčit vlastním životem. Je možné ji pouze 
dokládat tím, že život opřený o víru přináší mnoho dobrého, což svědčí o milosti Boží.  

Víra je také vždy provázena pochybnostmi a nejistotou, nejsou to poučky katechismu, není to bezhlavá 
poslušnost církevní autoritě. Víra, jak ji chápu já, je trvalý rozhovor člověka s Bohem, nejednou podobný 
těžkému zápolení. Příběhy Abraháma, Jákoba, apoštola Tomáše nebo Pavla a v jistém smyslu i zkoušku věrnosti 
Krista v Getsemanské zahradě. 

Víra mění život člověka. projevuje se to jeho skutky, tichou radostí, úctou a vděčností. Tohle to pochopení 
je odměna víry.  
 
NADĚJE 

Naděje je pevná důvěra v Boží milosrdenství, se kterými nejenom naplní své sliby vůči těm, kdo ho milují, 
ale chrání je ve všech zkouškách a protivenstvích života. Naděje je důsledkem víry. Mohlo by se zdát, že kdo 
věří, má naději, ale tak jednoduché to ovšem není.  

Mnoho z nás jistě důvěřuje v Boha, ale zároveň má svou vlastní jasnou představu, jak mají věci 
dopadnout. Doufat v takto námi chtěný a předpokládaný konec je jen lidské očekávání. Naděje je však 
přesvědčení a nastupuje tam, kde se všechna očekávání hroutí.  

Naděje však často chybí, protože ji není ke komu upnout, není jí na koho nasměřovat. Snaha opřít naději 
o sebe sama vede k hrubému sobectví a zoufalství. Snaha opřít naději o druhé lidi vede ke stále větší nedůvěře, 
protože jako lidi většinou zklameme. Snaha opřít naději o silnou osobnost a autoritu vůdce vede k diktatuře. 
Snaha namlouvat si, že všechno je úžasné a lepší než nejlepší, je odkládáním nárazu na realitu. Neřešené 
problémy stanou se opravdu neřešitelnými. Můžeme si říkat, že teď je to příjemné, přínosné a finančně výhodné, 
jenže co bude dál to nás nezajímá. Důsledky však přicházejí a neptají se po minulosti, protože se řeší přítomnost. 

Pamatujme přitom vždy, že naděje v Boží pomoc. přichází tehdy, kde jsou lidské síly a prostředky 
vyčerpány.  
 
 
 
 



LÁSKA 
Láska k bližnímu je hledání dobra pro bližního a mohli bychom dodat, že láska k Bohu je snaha žít k jeho 

poctě a radosti. Čistá láska splývající s obětavostí je ze své podstaty nezištnou. To je kamenem úrazu pro 
lidi, kteří vždy hledají výhody a zisk a kteří vůbec na všechno hledí účelově.  

Život má úžasný smysl sám v sobě. Je-li prožit v lásce, je krásný a obětavost konaná z lásky ztrácí tíhu 
oběti. Život rozdaný druhým se proměňuje v radost. Lidé potřebují pocítit lásku v té podobě, kterou oni potřebují, 
ne v té, kterou si my vymyslíme a pak někomu vnutíme.  

Láska je štít, kterým nepronikne nic: šípy pohrdá, meč odráží, nebezpečí se vysmívá, smrti se posmívá 
(ani smrt nás nerozdělí): láska nade vším vítězí.  
 

Na závěr chci jenom říct, že existuje jeden krásný výraz pro život ve víře, naději a lásce – vzájemné 
prostupování. A víru, naději a lásku, které se vzájemně prostupují nelze oddělovat! Jsou to jednoty v mnohosti! 
Je to jednota v pohybu! Proto 
Víra – bez lásky a naděje – by byla odporná! 
Naděje – bez víry a lásky – by byla zbytečná! 
Láska – bez naděje a víry – by byla mrtvá! 
Vydávejme z toho počet – ovšem tiše, skromně a s jemností. Amen 
 
Píseň: EZD 662 - Do země se skrývá 
 
Ohlášky: 
- Dnes začíná táborový pobyt pro děti od 6-15 let (fara Jáchymov) 
- Bohoslužby příští neděli od 9:30  
- Dnes se nebude konat filmový večer, ale příští neděli už zase bude od 18h – film „Nedotknutelní“ 
- 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, - 
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích a taktéž 

děkujeme za finanční dary  
- Narozeniny tento týden slaví – Miroslava Sršňová st., Iwona Nezbedová , Jaroslav Drbohlav, Jaroslav 

Pilný   
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  
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě 

 
Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. (Jan 3,27) 
 
Přímluvná modlitba:  
Věčný Bože, vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska. 
 a tak prosíme o život v důvěře, nechceme ho promarnit, ale snažit se ze všech sil naplňovat Tvou vůli 
 prosíme uč nás překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí a nepropadávat hořkosti a pocitu zklamání 
 dej ať víme jaké to je žít obětavě, ne sobecky a pokrytecky, ať dokážeme štědře rozdávat a sloužit druhým 
 Bože, my víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná. Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést k 

nepravým bůžkům a modlám nové doby a stáváme se manipulovanými otroky konzumní společnosti. Dej 
nám sílu tomu vzdorovat! 

 Bože, my víme, jak těžce zápasíme o důvěru v budoucnost. Prosíme, vrať nám naději, abychom důvěřovali v 
tvá zaslíbení a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti, ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží 
království. 

 Bože, my víme, co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností a stali se tak překážkou tvého věčného vanutí. 
Vrať nás do proudu života. Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce a dopřej nám, aby se podobala 
pramenu lásky. 

 Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána, 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: EZ 539 - Má Pán Ježíš, má mě rád 
 
Posláni: (1J 4, 12-13) 
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem,  
     Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 
13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 
Požehnáni:  
Ať Vás Bůh obdaří a naplní vaše srdce radostí. 
Ať v každé hodině je Bůh s Vámi a požehná Vám. 
Ať samotný Bůh přebývá ve Vaši blízkosti. Amen 
 
Píseň: SV 44 - Prosba 


