
Lepicí páska a WD-40 
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 13, 6) 
Pane, v tvém milosrdenství doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.  
 
Píseň: EZ 178 – Krásná je modrá obloha 
 
Modlitba: 
Pane Bože, přicházíme k Tobě jako cizinci. Přicházíme jako Ti, kteří hledají kotvu svého života. Přicházíme 
zároveň jako ti, kdo o to, co naleznou, mají strach a brání si to.  
Pane, moc Ti děkujeme, že s tím smíme přicházet za Tebou. Děkujeme, že se Ti smíme otevřít, že Ti smíme svěřit 
všechno, co nás tíží. Že se smíme ptát, že smíme konfrontovat své postoje se svědectvím toho, který přišel 
nabídnout člověku život ve Tvém království. Ten, který přicházel za každým člověkem a dnes přichází i mezi 
nás. Ten jehož zvěst nezničila ani lidská zloba, která ho dovedla až na kříž, nám přináší odpuštěni a milost. Pane 
Bože děkujeme Ti, že jsi pro nás obětoval svého Syna a převedl jej ze smrti do svého života a nám tak nabídl 
stejnou cestu. Prosíme Tě, buď tu dnes s námi a posiluj naši důvěru v cestu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. 
Amen.  
 
I. Čteni: (Mk 2, 18-28) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Mk 2, 18-28 verš. Tam čteme:   
 
18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: „Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů 
postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ 
19 Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou 
se postit. 
20 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 
21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra 
bude ještě větší. 
22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové 
víno do nových měchů!“ 
23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 
24 Farizeové mu řekli: „Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“ 
25 Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? 
26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal 
i těm, kdo ho provázeli?“ 
27 A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 
28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ 
Předchozí 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: EZ 182 – Pán Bůh je síla má 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mk 2, 21-22) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Mk 2, 21-22 verš. 
 

21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra 
bude ještě větší. 
22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové 
víno do nových měchů!“ 
 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu. 
 
Ani jeden z obou podobenství nám není automaticky srozumitelný. Tak o čem to je? O porušování 

předpisů? O nedodržování pravidel? Ne. Je to o nových událostech.  
 
Málokdo dnes dělá záplaty. Dáme-li záplatu z látky na kabát, který má už svá nejlepší léta za sebou, 

roztrhá se kolem té záplaty a díra bude nakonec ještě větší. Nová látka je silnější a roztrhá tu starou. Proto 
spíš koupíme nové a staré vyhodíme nebo to prostě dáme na SWAP (jako výměnu za něco jiného).  

Co se tím podobenstvím chce opravdu říct? Jedno jediné: „Člověče, nemůžeš se snažit vylepšit staré hadry.“ 
Kabáty svého životy. To, co je nové, nezkrotné, nespoutané, se tak úplně nesnese se starým. Nové se nedá 
spoutat starým kabátem. A to, co Ježíš zvěstuje, je natolik nové, že se nesnese se starými zavedenými zvyky.  

To, s čím se nesnese, jsou naše staré způsoby svého jednání, to staré pořadí hodnot, staré formy 
vyjadřování, to, jak postaru ovládáme emoce, jak formulujeme myšlenky, jak pomalu jednáme a rychle 
kritizujeme, komu sloužíme, pro koho lžeme a nad kým se dokážeme slitovat. To jsou naše jednotlivostí, které 
tvoří náš obyčejný den a které se skládají v naši identitu.  

 
Pán Ježíš se nepovažuje za pouhou záplatu starého systému, která se ve všem přizpůsobí. Podobenství 

samo o sobě mluví spíše ve prospěch kabátu. Starý kabát je obvykle cennější než kus nové záplaty. Možná taky 
někdy říkáte: tohle to triko nebo sukni mám už 20, 30 let a za nic bychom to nevyměnili. Přirostlo nám to 
k srdci, k tělu. Je to kus naší historie. Je to kus látky, která již něco zažila.  

 
Co s tím bratři a sestry? Co tím chtěl autor říci?  
Pán Ježíš je teda ta nová, nesepraná látka. Jenže On není jenom záplata, On není jenom kus nové látky. 

On je víc než jenom záplata. V řečtině je pro záplatu, která zakrývá díru v šatech, užito slova, které znamená 
– plnost. S Ježíšem tu není jen nějaký kousíček novosti, ale je to plnost nového života. Také učedník je vybízen, 
aby se oblékl v nového člověka, aby si oblékl Pána Ježíše Krista. Nenašívat si Krista jenom někde, ale je potřeba 
mít odvahu ke změně, a ne ke směšování.  

 
A co víno a měchy? V tomto přirovnání se nabízí myšlenka, že je to nový obsah a ten se nevejde do staré 

formy. Novému obsahu by se měla vnější forma přizpůsobit. Opět se nové nesnáší ze starým, mladé víno roztrhá 
staré měchy a ztratíme obojí. Co by Pán Ježíš použil dnes pro nás? Snad by použil slovo burčák a řekl by: „burčák, 
nemůžete nalít do lahve a zavřít špuntem.“ A hned bychom rozuměli, protože takový burčák šumí, rozpíná se, má 
v sobě náboj, je v pohybu, je neklidné, je bouřlivé. V tom můžeme spatřovat novou dynamiku, která se nevejde 
do toho, jestli je možné v sobotu uzdravovat, jestli je možné dělat na farní zahradě festivaly. 

Kdo je to mladé víno? Pán Ježíš přichází jako „nové víno“ a vlévá se do nás, když mu k tomu dáme 
příležitost. Nepřináší jen nové pohledy na život. Přináší přímo ten nový život. Nepřináší nový náhled na Boží 
milost, přináší samotnou Boží milost. Nehodlá novelizovat Starý Zákon. Přináší Nový Zákon.  

 
Jedná se o nový způsob života. Proto nové měchy, nové šaty, nový pohled, nová rozhodnutí, nové začátky, 

nové nadšení, nové ideály, nové plány, nové představy, nová odhodlání.  
„Nové víno do nových měchů!“, znamená, že Ježíši není lhostejná forma.  
 
Dvě krátká podobenství nám ukazují, že si Ježíš byl vědom toho, že mnoho z jeho učení bylo pro tradiční 

Židy nové a urážlivé. Uvědomoval si také, že jeho nové myšlenky do tradičního židovského myšlení nezapadnou. 
Věděl, že jeho radikální myšlenky budou připomínat kvašení nového vína a povedou k rozdělení od přísné 
židovské tradice. 

Jeho učení do obvyklého způsobu dělání věcí a tradičních myšlenkových rámců nezapadlo a ani zapadat 
nemohlo. Jednalo se o dvě neslučitelné záležitosti, jejichž kombinace by vedla ke zničení starého způsobu. Držet 
se přísných náboženských tradic nebylo třeba, bylo ale nutné mít nový způsob jednání a myšlení, který Ježíš 
představil jako „nova záplata“ a „nové měchy“. 



Když Ježíš přichází do našeho života, nesmí to vypadat, jako když se přišije nová záplata na staré šaty 
nebo jako nalévání nového vína do starých měchů. Takhle to nikdy fungovat nebude.  

 
Stát se Kristovým učedníkem vyžaduje celkovou změnu způsobu našeho myšlení a života. Ježíšova 

filozofie a způsob života není částečnou změnou, ale celkovou proměnou. Avšak právě tuto proměnu mají 
farizeové problém přijmout. 

Ježíš v Markově evangeliu často proti přísným a tvrdým tradicím bojuje. Žel tradice a zvyky dělají z církví 
muzea, místo toho, aby byla důležitými hnacími motory pro přítomnost a budoucnost. 

 
Mějme se na pozoru před pastí zvanou „tradice“. Přístup, který říká: ‚Takto jsme to dělali vždycky‘, je 

smrtelný pro živý a dobrodružný vztah jak s Bohem, tak s ostatními lidmi. Když Ježíš žil zde na zemi, bojoval 
proti přísným a omezujícím tradicím.  

 
Ježíš se nesnaží jen očistit naše stará srdce. Dává nám nové srdce. Když vstupuje a vlévá se do našeho 

života, Jeho cílem není nás reformovat; Jeho cílem je proměnit nás.  
 
Na závěr si neodpustím takový malý příklad: 

Většina mužů (včetně mě) miluje lepicí pásky a WD-40. Ke štěstí potřebuje muž lepicí pásku a WD-40. Proč? 
 Protože vše, co se pohybuje a nemělo by, tak použije lepicí pásku 
 Vše, co se nepohybuje a mělo by, tak použijte WD-40 

 
Ale pravdou je, že Ježíš nepřišel, aby nám na srdce vložil lepicí pásku nebo nás popoháněl WD-40. Přišel nám 

dát NOVÉ srdce. 
 
Píseň: EZ 446 – Moudrosti poklad z nebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- Od příštího týdne, od 18.8. – 3.9.2021 – dovolena (zastupuje F. Němeček a M. Šusták) 
- Bohoslužby příští neděli od 9:30, na kazatelně přivítáme D. Klimešovou 
- Letní filmové večery tohoto roku skončily 
- 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, - 
- V neděli 5.září se bude konat rodinná bohoslužba + palačinkový oběd 
- V sobotu 11. září se bude konat Bleší trh (můžete přinášet věci tady do kostela) 
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích a taktéž 

děkujeme za finanční dary  
- Narozeniny tento týden slaví – Hanka Ryšavá, Sebastian Plevák, Vlasta Kittlerová, Filip Blažek, Hana 

Vondráčková. 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 

 
Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději a jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha. 
 
Přímluvná modlitba:  
Pane Bože, chceme Ti také dnes odevzdat životy naše i životy těch, o které máme starost. Chceme Tě poprosit, 
abys nás vedl i za těmi, na které zapomínáme a nemáme čas 
 Odevzdáváme Ti děti – prosíme, uč nás, jak je vychovávat v lásce k životu, jak je vychovávat beze strachu, 

jak je vychovávat v jistotě lásky. Prosíme, drž je za ruku, aby věděly o Tvé naději. Za to Tě, Pane, prosíme. 
 Odevzdáváme Ti všechny, kteří žijí v nejistotě z budoucnosti. Všechny, kdo jsou v existenční nouzi, všechny, 

kdo jsou nešťastní z nenávisti a závisti kolem nás a zdá se jim, že není cesta, jak tuto nenávist a závist 
překonat. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme. 

 Odevzdáváme Ti celé stvoření, které vyhlíží Tvoji naději, Tvoji nabídku života. Moc Tě prosíme, abychom 
tuto naději dokázali prostředkovat svým životem. Za to Tě, Pane, prosíme. 

 Prosíme za naši společnost. Uč nás stát pevně na straně lidskosti, která je ochotná pomáhat. Uč nás nebát se 
nenávisti v jistotě, že Tvá láska přemáhá každou nenávist. Za to Tě, Pane, prosíme. 

 Pane, prosíme za práci v našem sboru, prosíme, veď nás k pomoci lidem okolo nás. Za to Tě, Pane, prosíme. 
 Odevzdáváme Ti Tvou církev a prosíme, aby dokázala naslouchat všem lidem, kteří naplňují Tvou vizi vztahů 

naplněných úctou, tolerancí, pomoci – napříč všem rozdílům, které mezi lidmi jsou. Prosíme, abychom 
dokázali naslouchat i těm, kteří jsou nešťastní, a proto je jejich hlas nepříjemný. Za to Tě, Pane, prosíme. 

 Pane, v tichosti Ti odevzdáváme své osobní díky a prosby… 
 Prosíme 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 384 – Pomoz mi, můj Pane 
 
Posláni: (Žd 12, 1-2a) 
1 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, 
a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 
2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 
 
Požehnáni: (Nu 6,24-26) 
24 Hospodin ti požehnej a opatruj Tě. 
25 Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. 
26 Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen.  
 
Píseň: EZ 489 – Tvé požehnání, dobrý Otče 


