
29. května 2022 (Nanebevstoupení Páně, 7. neděle velikonoční) 
 

My nejsme majitelé pravdy 
Pozdrav 
Milé sestry a milí bratři, přátelé a hosté, vítám Vás na těchto bohoslužbách, slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 113, 1-4) 
4 Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. 
5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? 
6 Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. 
7 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka 
8 a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu. 
 
Píseň: EZ 702 – Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít 
 
Modlitba 
Pane Bože, dnes přivádíš a spojuješ naše rozmanité životní cesty dohromady, spojuješ je před svou tváří, 
abychom se setkali všichni s tebou a naslouchali tvému slovu. Dáváš nám poznat, že jsme tu na světě jako 
poutníci. Nic není trvalé, vše se mění a v čase mizí. Ale ty, Bože, jsi na věky, tvé dny neupadají v zapomnění. Na 
tebe je spolehnutí. Tvoje slovo a spása jsou neochvějné. 
Pane, dej dnes našim rozmanitým cestám nový dobrý směr. Kde selháváme, tam nás podpírej, a milostí a 
odpuštěním obnov naše síly a naši důvěru, že jen ty nás můžeš vést a vedeš k životu. Dej nám odvahu k 
rozhodnutí následovat tvého Syna Ježíše Krista. Učiň, prosíme, ať zůstáváme vírou v něm a on v nás ke tvé slávě. 
Amen. 
 
I. Čteni (Sk 1, 1–11) 
1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 
2 až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; 
3 jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o 
království Božím. 
4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž 
jste ode mne slyšeli. 
5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 
6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 
7 Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 
Samařsku a až na sám konec země.“ 
9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 
10 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11 a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde 
právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 31 - Vyslání a návrat zvědů) – H. Blažková 
Víte, co znamená přísloví „strach má velké oči“? Využít poloprázdnou/plnou sklenici. Možnosti jejího popisu.  
Všichni víte, že „někdo má sklenici poloprázdnou a někdo poloplnou“. Každý má zkrátka jiný pohled na STEJNOU 
věc, každý má prostě jiné oči. Oči, které vidí sklenici polo-prázdnou, jsou zaměřené na prázdnost. Prázdno pak 
může být nejen ve sklenici, ale trochu i v srdci, v životě, v příběhu, v přátelství. 
Oči, které se NAUČILY vidět tu samou sklenici jako polo-PLNOU, jsou oči orientované na PLNOST. Na plnost v 
lásce, ve shodách okolností, v zážitcích, úplnost ve vztazích, v nápadech. 
Ta plnost nebo prázdnost se nikam neztrácí. Pokračuje. Kam? Do života, do nás, do příběhů. Každý si může 
VYBRAT, jestli svůj život spojí s prázdnotou, nebo plností. 
Píseň: EZ 257 - Děkujem ti, Pane Bože, že nás máš tak rád 
 
Píseň: EZ 693 – Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán 
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Kázání (Mt 28, 20b) 
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.  
 

Milí přátelé,  
 
když jako lidé zažíváme nějaké překvapení, máme tendenci sdělit to druhým. Totéž se děje učedníkům v 

dnešním úryvku evangelia. Dostali za úkol mluvit k ostatním o dobré zprávě, kterou sami slyšeli. Také my jsme 
dostali stejný úkol.  

Vnitřní život Boha má být vzájemným dáváním a přijímáním. Byli jsme stvořeni k obrazu a podobě 
Boha a máme tak být naplňováni láskyplným darováním se druhým a naprostým přijímáním Boží lásky k nám. 

 
Pán Ježíš mluvil k jedenácti mužům bez peněz a vlivu, žijícím v opovrhované provincii Římské říše. A oni 

ho uposlechli, protože věděli, že je s nimi, a tak se křesťané stali největším společenstvím věřících na této 
planetě. Dnes se káže jinak. Jsme vzdělaní, někdy snad až příliš. Je těžší než kdy jindy, aby bylo náš hlas slyšet. 
Přesto je tady Slovo, které jde vstříc všem národům a národnostem, a Bůh je pořád s námi. 

 
Učedníci uvěřili Ježíšovu zmrtvýchvstání jen pomalu a postupně. Ježíš jim dal podíl na své moci, autoritě, 

aby mohli pokračovat v jeho díle a zvát druhé do společenství víry. I my jsme dnes zváni k tomuto životu. 
Můžeme vytvářet společenství otevřené všem, které nikoho nevylučuje. 

 
Dnešní příběh nám vypráví o nanebevstoupení Krista. Podle skutků apoštolů doba mezi vzkříšením a 

nanebevstoupením trvala 40 dní. Číselné údaje v bibli mají zpravidla hlubší symbolický význam. 
 40 je číslo označující dobu přípravy na něco nového 
 40 dní trvala potopa světa 
 40 let putovali Židé do zaslíbené země 
 40 dní šel Eliáš na horu Oreb 
 40 dní se Ježíš postil na poušti 
 

Prvních 40 let života má být přípravou na zralý duchovní život. 40 dní tedy trvala ona zvláštní doba, kdy 
zvěst o vzkříšení se postupně prolamovala do smutku a skepse Ježíšových učedníků. Oživovala jejich 
ukřižovanou víru. Učili se rozumět tomu, jakým způsobem bude nyní vzkříšený Ježíš s nimi.  

 
Toto se odehrává také ve scéně Nanebevstoupení. Slyšíme zde jednu z nejdůležitějších vět nového 

zákona: Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
Může nás zarazit, že tuto moc sliboval také pokušitel – Ježíšovi na pouští. Duch zla ji ovšem podmiňoval 

tím, že se Ježíš před ním skloní a pak ji dostane rychle a snadno. Tuto nabídku Ježíš rezolutně odmítl, podobně 
jako návrh magickým trikem proměnit kameny v chleba či oslnit davy efektním skokem z chrámové hradby. 

 
Pokušitel nabízel Ježíšovi ďábelský laciná řešení, být mesiášem efektního úspěchu, být mesiášem bez 

kříže. Avšak Kristus bez kříže by byl antikristem. Ježíš nemění magickým trikem kameny v chléb. Nevrhá se do 
slíbené náruče andělů. Naopak, rozbíjí se o tvrdou realitu našeho světa, vstupuje do konfliktu s jeho mocí, 
přijímá kříž, jako svědek pravdy. Tím se on sám stává chlebem, který se rozdává a sytí zástupy, sytí jejich hlad 
po lásce a po pravdě. 

 
Teprve když projde branou utrpení a smrti zjevuje se jako pán nebe a země. Moc, která je mu dána není 

ona moc tohoto světa, spojená se lži a násilím. Moc jeho přítomnosti, kterou mají přijmout jeho učedníci je moc 
ducha pravdy. Vybavení touto mocí se stávají svědky vzkříšení. To znamená mají svým životem dosvědčit, že 
Kristus žije, že žije ve světě, že žije také v nich a skrze ně. 

Zvěst o vzkříšení není odpovědí na detektivní otázku, co se stalo s Ježíšovou mrtvolou. Je především 
svědectvím o tom, že Ježíš nepatří minulosti, smrti a zapomenutí, že je novým způsobem přítomný v našem 
světě a že je absolutní budoucností každého z nás. Je počátek i konec, cesta i cíl, Alfa i Omega. 

 
Scéna Nanebevstoupení, nemá být poslední rozloučení se Synem Božím, jak ji líčí počátek knihy Skutky 

apoštolů, první čtení dnešní bohoslužby. Po boku apoštolů, kteří se dívají do nebe se objevují andělé, kteří jejich 
zrak obracejí zpátky k zemi, k úkolům, které mají ve světě, dokud k nim Ježíš opět nepřijde na konci dějin. 
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A tak si nás Bůh může různě používat a jinak, než si myslíme, a že možná nás a naše jednání 
také jinak hodnotí, než ho hodnotíme my sami. Někdy to, na co jsme hrdí v jeho očích nestojí za nic, a naopak 
to, za co se stydíme může pozoruhodně obrátit k dobrému.  
 

Minulou neděli zaznělo v kázání „nesuďte“, které často chápeme pouze jako pokyn pro náš vztah k 
druhým lidem. Měli bychom však být pokorní a zdrženliví i v úsudku o nás samotných. Jen Bůh vidí vše plně a 
pravdivě ze své perspektivy. Jen on zná tajemství srdcí, i našeho srdce lépe než my, a zná všechny souvislosti. 
My nejsme majitelé pravdy. Vidíme jen částečně, jako v hádankách. Je jistě dobré zpytovat své svědomí, ale 
poslední slovo a poslední soud přenechme vždy Bohu. 

 
Sestry a bratři,  
 
buďme i my všichni, v této nepokojné době povzbuzení slovy: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 

skonání tohoto věku.“ Jakkoliv nárok, který na nás vznáší Bůh, není malý, jakkoliv výzva, před kterou nás staví, 
není snadná, nemáme rezignovat, panikařit, ani si zoufat. Vždyť přece nejdeme sami... Amen 
 
Modlitba: 
Pane Ježíši Kriste, spolu s učedníky nás posíláš k druhým lidem, s nadějí a dobrou zprávou. Prosíme, buď nám 
svým svatým Duchem přítomen a nápomocen. Nyní i vždycky. Amen 
 
Ticho – 30 sekund 
 
Píseň: EZ 420 – Bojujte, bojujte dál, pohleďte jen, v dálce svítá 
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Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Kristus dokončil své dílo na zemi a odešel ke svému Otci v nebi, ale zároveň je s námi, v nás a pro nás. Prosme 
ho s velkou důvěrou:  
 Pane, prosíme tě, za tvou církev, aby nehleděla jenom do nebe, ale dívala se na potřeby lidí a vycházela jim 

vstříc.  
 Prosíme tě, abys dal ducha moudrosti, síly a prozřetelnosti všem pastýřům církve, učitelům víry, teologům a 

těm, kteří o tobě vydávají svědectví před nevěřícími.  
 Prosíme tě, aby si lidstvo vzalo poučení z té tvrdé kapitoly pandemie a války, abychom se naučili rozeznávat 

to, co je podstatné a na čem můžeme založit náš šťastný a pravdivý život.  
 Prosíme tě za věrohodnost křesťanů v naší vlasti. Prosíme tě za schopnost svědčit o Kristu způsobem 

přesvědčivým a srozumitelným lidem kolem nás.  
 Prosíme tě za všechny, na které dolehla tragédie a bolest, ztráta blízkých a milovaných. Buď jejich silou, 

útěchou a pomocí.  
 Prosíme tě za všechny, kdo hledají Boha, aby zkušenost tragédii ve světě je od Boha neodvracela, ale naopak 

pomohla jim nalézt cestu k tobě. 
 Prosíme tě, abys dal dary ducha, dar moudrosti a prozíravosti těm, kteří mají moc a vliv. Aby nesloužili 

duchu tohoto světa, lži a násilí, ale snažili se spravovat věci teto země a tohoto světa poctivě a zodpovědně. 
 Prosíme tě za to, až se vrátíme opět do kostelních lavic, abychom prožívali hlouběji společenství našich bratří 

a sester. Amen. 
 
Každý ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby…  
Prosíme skrze Krista, našeho Pána, 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: EZ 757 – Mír na zemi daruj nám 
 
Slůvko dětí 
 
Posláni (Ř 8, 5-6)  
5 Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem,  
tíhnou k tomu, co je duchovní. 
6 Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 
 
Požehnáni (Nu 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: EZ 217 - Milost Pána našeho Jezu Krista 


