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POZDRAV 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, chtěla jsem Vám 

zaslat slova potěšení a povzbuzení do nadcházejících 

dní. A tak Vám posílám další Epištolu Žižkovským. 

Přeji Vám pokoj a lásku, ať Vás nepohltí nejistota 

z toho, co bude, ať máte víru a naději.  

Ráda bych Vás také s předstihem informovala, že v 

neděli 18. října proběhne výroční sborové 

shromáždění, pokud to nepříznivý vývoj situace 

nezastaví.  

Pán Bůh s Vámi, Olga Mrázková 
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NEDĚLE 15. PO SV. TROJICI 
Žižkov ii 20. září 2020 

	

INTROIT		

Milost našeho Pána Ježíše Krista                      

láska Boží 

dar a společenství Ducha svatého se všemi vámi. 

amen 

Milé sestry, milí bratři, milé děti, vítám vás na tomto 

shromáždění. 

Slyšme slova žalmisty: 

Chválu	vzdejte	Hospodinu,	protože	je	dobrý	

Jedině	on	koná	veliké	divy	

Jeho	milosrdenství	je	věčné	

	

 PÍSEŇ: 136, 1-2 
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VSTUPNÍ MODLITBA: 

Pane, 

Milost Tvoje předrahá věky věků přesahá, 

Zpívá s důvěrou žalmista 

A s ním také my. Protože jsme vděční, že žijeme a 

svět je tak krásný 

Ale někdy také křičí: 

Z hlubokosti volám k Tobě! 

A my voláme spolu s ním: 

Z hlubokosti svých obav a nejistot, 

Z hlubokosti svých karantén, 

Z hlubin města, které je už zase  

pro celý okolní svět rizikové 

Z hlubokosti obav o svoje blízké. 

Voláme k Tobě, protože u Tebe je naděje. 

Nasloucháme Tvému slovu, 

A prosíme, abychom mu rozuměli. amen 
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ČTENÍ:  

Ž 130	
	Poutní	píseň.	Z	hlubin	bezedných	tě	volám,	
Hospodine,	2	Panovníku,	vyslyš	můj	hlas!		
Kéž	tvé	ucho	pozorně	vyslechne	moje	prosby.	
3	Budeš‐li	mít,	Hospodine,	na	zřeteli	nepravosti,	
kdo	obstojí,	Panovníku?	4	Ale	u	tebe	je	odpuštění;	
tak	vzbuzuješ	bázeň.	5	Skládám	naději	v	
Hospodina,	má	duše	v	něho	naději	skládá,	čekám	
na	jeho	slovo.	6	Má	duše	vyhlíží	Panovníka	víc	než	
strážní	jitro,	když	drží	stráž	k	jitru.	
	7	Čekej,	Izraeli,	na	Hospodina!	U	Hospodina	je	
milosrdenství,	hojné	je	u	něho	vykoupení,	
	8	on	vykoupí	Izraele	ze	všech	jeho	nepravostí.	
	

Mt 7,28-29 

28	Když	Ježíš	dokončil	tato	slova,	zástupy	žasly	nad	
jeho	učením;	
	29	neboť	je	učil	jako	ten,	kdo	má	moc,	a	ne	jako	
jejich	zákoníci.	
	
PÍSEŇ: 440, 1-2 
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EVANGELIUM: MT 8, 1-4 

Když	sestoupil	z	hory,	šly	za	ním	velké	zástupy.	
	2	Tu	k	němu	přistoupil	malomocný,	padl	před	ním	
na	zem	a	řekl:„Pane,	chceš‐li,	můžeš	mě	očistit.“	
	3	On	vztáhl	ruku,	dotkl	se	ho	a	řekl:„Chci,	buď	
čist.“	A	hned	byl	očištěn	od	svého	malomocenství.		
	4	Tu	mu	Ježíš	pravil:	„Ne	abys	někomu	o	tom	říkal!	
Ale	jdi,	ukaž	se	knězi	a	obětuj	dar,	který	Mojžíš	
přikázal–	jim	na	svědectví.“		
	
KÁZÁNÍ 

„Pane, jestli chceš, můžeš mě očistit.“ Tahle věta je 

ústřední větou celého příběhu. Malomocný 

nepochybuje o tom, že ho Ježíš dokáže uzdravit. Jen 

záleží na tom, jestli Ježíš bude chtít, jestli je čas 

uzdravování. Ani to nevyzní jako prosba, ale jako 

pouhá oznamovací věta. Jestli chceš, tak pro mě něco 

uděláš. 

i. 

Ježíš právě sestupuje s hory, a s ním velké zástupy. 

Na hoře kázal zástupům a učedníkům o tom, jak 

lidem přiblížit Boží království a koho se vlastně týká. 

Své kázání začal blahoslavenstvími, která otvírají 
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království nebeské nejrůznějším ztraceným 

existencím a životním ztroskotancům.  Těm, kteří 

potřebují pomoc. A na závěr, než sestoupí s hory, 

říká: A	tak	každý,	kdo	slyší	tato	má	slova	a	plní	je,	

bude	podoben	rozvážnému	muži,	který	postavil	svůj	

dům	na	skále. A tady zrovna potkává jednoho 

takového. Jednoho, který bere jeho slova vážně, bere 

ho doslova. 

ii. 

Malomocenstvím tehdy nazývaly všechny možné 

kožní choroby. Ale ten, kdo měl skutečnou lepru, 

neměl žádnou perspektivu, jeho prognóza byla víc 

než bídná. A k tomu ještě žil vyloučen ze společnosti, 

sám někde na okraji společnosti, nebo spíš za tím 

okrajem, ale ještě tak blízko, aby si občas vyžebral 

něco k snědku.  

Určitě tenkrát nevěděli o infekčních nemocech tolik, 

co my. Ale to, že malomocný má doživotní karanténu, 

aby někoho dalšího nenakazil, to věděli spolehlivě. Je 
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třeba se od něho držet dál, nekontaminovat se 

kontaktem s ním 

A Ježíš mu odpoví: „Chci, buď čist“.  Ježíš prostě chce, 

také se nikoho neptá, zda může nebo ne, prostě chce. 

 
iii. 

Také bychom odpověděli, ano, chceme? Chceme 

navracet lidi do společnosti, různé ztroskotance 

doby – tak, jak jim to nabízel Ježíš v kázání na hoře – 

 nebo je chceme raději někam zavřít, oplotit a 

nešpinit si s nimi ruce? 

Jsme připraveni udělat vstřícný krok vůči těm, kteří 

se třeba sami odloučili, odizolovali z našeho 

společenství? Jsme připraveni nepřipomínat křivdy, 

které tomu předcházely? 

 

iv. 

Ježíš vztáhne ruku a dotkne se ho. Minule jsme četli, 

jak mu podávali děti, aby se jich dotkl, pro štěstí, pro 

požehnání. Nyní sahá na nečistého ztroskotance. 
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Vlastně riskuje, že se sám nakazí. Vyhlašuje boj 

nemoci, je to kdo z koho. Kdo se tehdy dotkl 

nečistého, sám se stal nečistým. A Ježíš vyhrál, byl 

silnější než nemoc.  Jeho ozdravující moc ho vyléčila, 

dodal mu síly, ozdravěl jeho tělo.  

Stále častěji i my dneska mluvíme o karanténě, o 

viru, o tom, kdo se kde nakazil a že musí do izolace. 

Snad se tedy do toho stavu vyloučení dokážeme lépe 

vžít.  

A přitom ta naše karanténa obnáší naštěstí nanejvýš 

pár týdnů. Tenhle nemocný byl vyloučen ze 

společnosti, ze života, neúprosně a definitivně na 

celý zbytek svého ubohého života.   

I naše karanténa nám nahání strach. A každý to snáší 

jinak.  Jsme různí, různě reagujeme, co je pro 

jednoho ještě OK, na druhého už je přes míru. Učí nás 

to větší citlivosti, vnímavosti. Abychom se vzájemně 

zbytečně neuváděli do ještě nepříjemnější stavů. Ale 

byli si vzájemně spíše posilou. 
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v. 

„Pane, jestli chceš, můžeš mě očistit.“ 

Ano, Pane, věřím, že ty můžeš. Předkládáme ti naše 

vlastní bolesti, naše temná zákoutí. Každý sám za 

sebe. Protože máme důvěru, že ty můžeš a chceš 

prosvětlit naše životy, očistit nás od trápení a křivd. 

U tebe nacházíme pokoj, naději, smíření. 

 

vi. 

Když Ježíš očistil malomocného, řekl mu, aby o tom 

nikde moc nevypravoval, ale aby se šel ukázat do 

Chrámu, jak to bývá zvykem podle Mojžíšova zákona.  

Na první pohled si tyto dva pokyny poněkud 

protiřečí. Vypadá to absurdně, nikde nic neříkej, ale 

běž a pověz. V pozadí ale stojí starozákonní praxe. 

Kněz je strážcem čistoty.  Je to on, kdo rozhoduje, 

kdo je čistý a kdo ne. Posílá lidi do karantény, nebo je 

naopak může prohlásit za opět čisté. A Ježíš jako by 

mu radil, nezacházej do zbytečných podrobností, jak 

se to stalo; akorát by sis tím mohl uškodit. Běž se 
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ukázat, ať tě kněz vidí, obětuj, jak je zvykem. Ať tě 

prohlásí za čistého a pak se budeš moci vrátit zpět do 

společnosti. Amen 

PÍSEŇ: 209,1 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Pane, Ježíši Kriste, 
Jestli chceš, můžeš nás očistit. 
Věříme, že ty chceš a že máš moc nás očistit  
od všeho zlého, co nás svazuje,  
co znepokojuje naše srdce,  
co nás odvádí od lásky k bližnímu,  
co nás odvádí od lásky k tobě. 
Pane, prosíme,  
uč nás rozpoznávat to podstatné v našem životě,  
ať se nemineme cíle. 
Pane, prosíme za lidi okolo nás,  
za všechny uspěchané, ustarané,  
za všechny, kdo si nevědí rady se svým životem. 
Svěřujeme ti do tvé péče všechny nemocné, 
umírající, osamělé, zoufalé, buď s nimi, prosíme.  
Dovolujeme si prosit i za sebe, za tento sbor, veď 
naše kroky, posiluj nás, ať jsme otevřeným 
společenstvím, kde sídlí víra, láska, naděje a ty jsi 
mezi námi. 



-12/13- 

Myslíme na místa po celém světe, kde se 
shromažďují sestry a bratři ve tvém jménu. 
Myslíme na věřící jiných náboženství, myslíme na ty, 
kdo žádnou víru nemají. 
Naše soukromé prosby vkládáme do tiché modlitby… 
 

 
Společně k Tobě voláme slovy, který jsi nás naučil: 
	

OTČE	NÁŠ,	který 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,  

jakož i my odpouštíme našim viníkům. 

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

Neboť tvé jest království i moc i sláva, 

až navěky amen. 
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POSLÁNÍ: Efezským 6,10.14-17 

10	A	tak,	bratří,	svou	sílu	hledejte	u	Pána,	v	jeho	
veliké	moci.	
	14	Stůjte	tedy	opásáni	kolem	beder	pravdou,	
obrněni	pancířem	spravedlnosti,	15	obuti	k	
pohotové	službě	evangeliu	pokoje	16	a	vždycky	se	
štítem	víry,	jímž	byste	uhasili	všechny	ohnivé	
střely	toho	Zlého.		17	Přijměte	také	přilbu	spasení	a	
meč	Ducha,	jímž	je	slovo	Boží.		
	

POŽEHNÁNÍ  

Sestry a bratři,  
svěřuji vás dobrotě všemohoucího Boha 
A lásce jeho jednorozeného Syna 
I milosti jeho svatého Ducha. 
Ať je strážcem vašeho života,  
abyste chodili ve světle pravdy 
A aby se na vás naplnily jeho sliby.  
A na mně ať se naplní také. 
Jděme v pokoji  
a kéž nás provází požehnání  
Otce i Syna i Ducha svatého 
PÍSEŇ: 631,1 a 5 
 


