
Bohoslužby na Štěpána 26. 12. 2017, Litomyšl 

 

POZDRAV Milost vám a pokoj o Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 

INTROIT Ž 119, 1-2.23.86.92-95  

PÍSEŇ  176 někdo mě vede, (25 k tobě duši) 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Všemohoucí Bože, ty jsi dal svého Syna k pádu i povstání mnohých v Izraeli a na znamení, 

kterému se budou vzpírat. Jako tvůj lid neseme na sobě znamení tvého Syna. Děkujeme ti za 

svědky, kteří jej následovali v utrpení i ve smrti. Dej, abychom pamatovali i my, kdo od křtu 

neseme jeho jméno, že se náš Spasitel narodil v chudobě a ponížení a že zemřel na kříži. 

Pane Ježíši Kriste, na cestě za tebou jsme slabí a klesáme. Děkujeme ti, že nás vždy znovu 

posiluješ svým slovem. Prosíme, sešli nám svého svatého Ducha. 

Oslavujeme tebe, Duchu svatý, že jsi s námi v našich těžkostech a protivenstvích, že v nás 

přemáháš nenávist, nepokoj, strach, pocity marnosti, dáváš nám svůj pokoj i radost, lásku k 

nepřátelům a naději, která i v utrpení vyhlíží až tam, kde Kristus stojí po Boži pravici a přijme 

nás do své slávy. 

Slava Otci i Synu i Duchu svatému, jakož byla na počátku i nyní i na věky věků. Amen. 

 

I. ČTENÍ: 2Par 24, 20-22 

PÍSEŇ  182 pán bůh je síla má, (610 kéž bychom to uměli, 197 duše má v tichosti) 

 

II. ČTENÍ: Mt 23, 34-39 

 

Milí přátelé v Kristu, bratři a sestry, 

 slavíme dnes 2. svátek vánoční, jenž staro-církevní a později i ekumenická tradice 

věnovala prvnímu křesťanskému mučedníku diakonu Štěpánovi a nabízí pro dnešní den text 

z Matoušova evangelia, který jsme před chvílí slyšeli.  

 Předchází mu pětkrát běda, z toho čtyřikrát vám, zákoníci a farizeové, pokrytci a jed-

nou vám, slepí vůdcové. Vy všichni, kteří prorokům stavíte náhrobky a zdobíte pomníky 

spravedlivých a říkáte, že za vás by se to nestalo, aby tolik proroků zahynulo, přitom jste vy 

sami syny těch, kdo je zabíjeli. Dovršte tedy činy svých otců! Resp. střežte se, chovejte se tak, 

abyste je neopakovali. A nedělejte, že za to nemůžete, čiňte pokání a věřte evangeliu. 

 Ano, dnešní den, dnešní 2. svátek vánoční je již tradičně věnován prvnímu křesťan-

skému mučedníku Štěpánovi, který nám svým příběhem zvěstování evangelia všem lidem až 

po jeho odsouzení a ukamenování ukázal, co všechno stojí stát si za svým, resp. za pravdou 

Boží a jak to vypadá a dopadá, když někdo není tu radostnou zvěst o Ježíšově mesiášském 

pobytu na této zemi s to přijmout a připojit se k ní. Jedna věc je to, že se Pán Ježíš jako náš 

Mesiáš, dítě v Betlémě, narodil a druhá věc je jeho slavné narození přijmout a nechat se jím i 

dále formovat, jeho novým životem a tím, co nového přináší. A to je právě oním kamenem 

úrazu a současně tím, čemu se chce i celá ekumenická církev dnešního dne věnovat. 



 Chce nám totiž připomenout, co všechno se kdy dálo a událo s proroky, učiteli moud-

rosti i zákoníky, neřkuli učedníky a vůbec všemi Ježíšovými následovníky. Jak s nimi všichni 

ti hadi, plemeno zákonických, farizejských i pokryteckých zmijí naložilo, jak je nejednoho 

zabíjelo a křižovalo, bičovalo v synagógách a pronásledovalo z místa na místo. Jak ona vá-

noční zvěst o narození Páně s sebou nese i otázku po tom, co se stalo s těmi, kdo mesiášské 

působení na této i tuto zem přijali a pokusili se ji nést, zvěstovat, předávat dále. Co se vlastně 

stalo s oním předáváním víry, které se zejména v povánočním čase otázek a co my s tím nově 

se narozeným dítětem kromě jeho oslavení a slavnostního přivítání si máme vlastně dále po-

čít.  

 A je dobře, že máme jednou za rok hned dva a se Štědrým dnem i tři vánoční svátky, 

které nejen naši křesťanskou, ale i tu zbylou obec aspoň na chvíli do kostela přivedou. Je dob-

ře, že tu jsme a je dobře, že si můžeme připomínat i onu odvrácenější část životů na této zemi. 

Je to totiž jiné. Vánoční čas i se všemi jeho svátky je jiný než ty naše všední dny a životy. Je 

jiný, protože my jsme jiní. Oslovení Kristovým narozením dostává náš život jakoby jinou 

perspektivu. Září do něj světlo Ježíšova příchodu na tuto zem, my je můžeme radostně přiví-

tat, ve svých srdcích o něm přemítat a být díky němu snad i více se svými blízkými. Co víc si 

přát? 

 Pán Ježíš nám však připomíná, na co přitom všem spíš nezapomínat. V přečteném tex-

tu se totiž dále hovoří o spravedlivé krvi prolité na zemi. A míní se jí všechny ty vraždy spra-

vedlivých počínaje Ábelem, jehož zabil jeho bratr Kain proto, že na něj žárlil u Hospodina a 

konče Zachariášem, synem Barachiáše, resp. Zekarjášem, synem kněze Jójady, jehož ukame-

novali proto, že se postavil proti judskému i jeruzalémskému lidu, který přestupoval Hospodi-

novy příkazy a opouštěl ho. Všechno to byli spravedliví a proroci, jež byli zabiti pro svou 

spravedlnost před Bohem. A to vše, milý Izraeli, je na vás. To vše padá na vaše pokolení, na 

váš vyvolený rod. 

 A Ty, Jeruzaléme, nejsi na tom o moc lépe. I Ty zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo 

k tobě byli posláni. Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, kolikrát 

jsem chtěl, abyste všichni žili svorně a pospolu jako jeden lid. Tak jako kvočna shromažďuje 

kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste. Vaše chyba. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. 

Kde Pána Boha nechtějí přijmout do svého kruhu, kde na něj zapomínají, ale i kde se nedo-

stává sluchu jeho Slovu, tam je Hospodin nechává, ať si už poradí sami. Tam se žije bez Bo-

ha, bez víry, naděje, lásky. Tam něco chybí.  

 Milí bratři a sestry, přátelé, co máme odpovědět na to, proč tolik Božích služebníků i 

Kristových následovníků končí na kříži. Není to jen o sdílení stejného údělu jako on. Není to 



jen o následování Krista až na kříž. Celý problém křesťanského mučednictví jako by mířil 

ještě hlouběji. Míří až k podstatě samotného vyznání víry v požehnaného, který přichází ve 

jménu Hospodinově. Míří k tomu, kdo je skutečně naším Pánem a Bohem, jehož následování 

sice bolí, jehož cesta je mj. lemována utrpením, ale který se nám znovu a znovu rodí jako ten 

nově se narozený Mesiáš. Kristus Ježíš, který přišel k nám, na tuto zem, abychom ho tu mohli 

uvidět a říct, že je to On, ten požehnaný, nad něhož není.  

 Spolu s tím, tímto vším, bychom však neměli zapomínat ještě na jednu poměrně důle-

žitou věc. Ten, který přichází ve jménu Hospodinově, se původně narodil jako zcela bezmoc-

né děťátko v jeslích. Narodil se do úplné bídy a chudoby tohoto světa. Narodil se do toho, co 

nám svým způsobem chce připomenout i celý ten matoušovský oddíl o ukamenovaných pro-

rocích, o krvi všech spravedlivých. Chce nám připomenout i naši vlastní bídu a chudobu, kte-

rá se tak často nechává všemi těmi nepřátelskými mocnostmi zla někdy až příliš často odrazo-

vat od cesty následování a raději se své víry v jednorozeného Syna Božího vzdává, než aby o 

jeho existenci na této zemi zápasila nebo se aspoň zasadila. Ono nejde jen o to, co nás čeká, 

když budeme hlásat jeho Pravdu a jeho evangelium, ono jde i o to, co čeká ty, kteří nás po-

slouchají. Co nás ve světle dějin čeká tak nějak všechny. 

 Dovedeme to, je přijmout? Dovedeme přijmout za svého Spasitele dítě položené do 

jeslí, narozené v bídě a chudobě? Jsme na straně trpících, bezmocných, na straně pronásledo-

vaných pro víru? Je náš sbor útočištěm všem, kdo trpí a potřebují pomoc? Jsme solidární 

s trpícími? Dovedeme přijaté Slovo evangelia zapracovat i do svých všedních životů třeba i 

mimo zdi tohoto kostela, tohoto sboru? Dovedeme přijmout, že k Vánocům patří i lidi všelijak 

postižení, nemocní, osamělí? Může naše víra být svědectvím i pro ty, jimž se běžně nedostá-

vá? Nebo jsme my, věrní posluchači Ježíšova evangelia, jen pouhým zrnem mezi obilím, jen 

takovou částečkou v obecenství celého světa a jeho vlastních problémů? Je toho mnoho, před 

co nás výzva být tu pro druhé v jejich trápeních a úzkostech staví. Je toho mnoho a jako by-

chom na to často ani nestačili. A nestačíme na to. Nemůžeme a snad ani nemáme zachraňovat 

celý svět. Co však před námi stojí jako jistý závazek, je víra i přes všechna protivenství. I 

když třeba žádné nemáme. Máme se v podstatě dobře, čistě teoreticky nám nic neschází. Vět-

šinou máme střechu nad hlavou, co do úst i stále co dělat. Není i to však jistým pokušením?  

Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Ať je mezi vámi i ve vás přítomen ten, jehož 

jméno vyznáváme, ten, který nás v tom nenechává, ten, který nás neustále upozorňuje na to, 

že tu nejsme sami. Ten, který nás současně vytrhuje z naší všednosti a ukazuje nám cestu 

k sobě a k druhým lidem, na něž myslí právě a zrovna 2. svátek vánoční. Ten, který přichází 

ve jménu Páně. 



Co k tomu dodat? Čas mezi vánočními svátky, jež dnešním dnem vlastně vrcholí a blí-

žícím se koncem roku, je svým způsobem dobou i jakéhosi usebrání. Příležitostí k tomu oh-

lédnout se za tím, co všechno mě, nás, vás potkalo, s kým jsme se rozloučili, ale i znovu se-

tkali. Pro mě osobně to byl čas velkých změn, jež vlastně prožívám až dodnes i ve vašich ži-

votech se toho jistě dost událo. Co tu však zůstává, je vděčnost. Resp. otázka po vděčnosti. 

Otázka po vděčnosti tomu, na něhož jsme celou dobu čekali, v podstatě jsme se ho i dočkali a 

teď jako by on sám čekal, až mu odpovíme. Odpovíme na otázku, kdo je ten, který na tuto 

zem přišel, aby nás všechny zachránil? Až mu vděčně odpovíme, je to On, jsi to Ty. Ty po-

žehnaný přicházející do naší bídy a chudoby. Přicházející ke všem těm, kdo Tě volají. Přichá-

zející k nám všem, kdo se tu ve Tvém jménu shromažďujeme a slavíme Tvé svaté jméno. Po-

žehnaný svým příchodem, k nám a na tuto zem. Amen. 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ  

 

PÍSEŇ  648 kristus je má síla, (500 já chtěl bych, 200 v tvé síle) 

 

OHLÁŠENÍ 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

V chudobě ses narodil, Pane náš a Spasiteli, umřel jsi na kříži, tvoji svědkové byli 

pronásledovaní, nejednou umírali smrtí mučednickou. 

Prosíme tě, dej své církvi, abychom se za tebe a tvé evangelium nestyděli, abychom svým 

svědectvím proráželi hradby, které oddělují lidi od evangelia, abychom na sebe ochotně brali 

znamení tvé poníženosti, abychom se dovedli modlit za své nepřátele a odpouštět jim, aby-

chom sloužili ke spravedlnosti a k spasení všem lidem, zejména chudým a hladovým, trpícím 

a utiskovaným, nemocným a umírajícím. 

Dej, ať celý svět, zvláště pak ti, jimž jsou svěřeny odpovědné úkoly v národech, poznají, že je 

jen jediná cesta naděje: cesta lásky, služby, oběti, přímluvy, odpuštění, jak jsi nám ji zjevil ve 

svém vtělení. 

A společně se modleme, jak jsi nás Ty sám naučil: Otče náš… 

 

PÍSEŇ: 406 chval pána, (672 dej nám moudrost, 611 není lepší na tom světě) 

 

III. ČTENÍ (POSLÁNÍ): 1 Pt 4,12-16 • Mt 5,10-12 

POŽEHNÁNÍ:  1 Pt 5,10-11 

 

PÍSEŇ  192 dobře staví, (623 důvěřuj se v pána) 


