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POZDRAV: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého! Amen!
Milé sestry, milí bratři, protože se vzhledem k situaci staršovstvo našeho sboru rozhodlo nesejít se 
dnešního dne k bohoslužbám, zdravím vás dnes na třetí postní neděli alespoň takto apoštolským 
pozdravem: Milost vám a Pokoj od Boha Otce našeho a našeho Pána Ježíše Krista!

INTROIT Své oči stále upírám k Hospodinu; on vyprostí z léčky mé nohy. 

Zazpívejme společně Ž25 – K tobě duši pozdvihuji

VSTUPNÍ MODLITBA  
Pane, věčný a všemohoucí Bože, život, který jsi nám dal je někdy dost těžký. V dobrých časech si 
myslíme: „Tak jsme to konečně všechno zvládli.“ V časech špatných pochybujeme o tom, že se o 
nás staráš. Pane osvoboď nás od pýchy, že tě vlastně nepotřebujeme, ale i od nedůvěry, která nevidí,
že nás provázíš a že nám pomáháš, Dej nám pro náš život své dobré slovo, odvahu a důvěru! Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje od věčnosti do věčnosti. 
Amen!

I. ČTENÍ Jeremiáš 45
Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce 
vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš 
diktoval.
2 „Toto ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele.
3 Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a 
nedocházím úlevy.‘ 
4 Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin – Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co 
jsem zasadil, vykořeňuji – celou tuto zemi!
5 A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin.
Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ.“ 
(B21)

II. ČTENÍ  Lk 11,14-28
Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. 
Zástupy se divily.
15 Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“
16 Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe.
17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za 
domem padá.
18 Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním 
démony ve jménu Belzebula.
19 Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto 
budou oni vašimi soudci. 
20 Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
21 Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí.
22 Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou 
spoléhal, a kořist rozdělí.
23 Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
24 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je 
nenalezne, řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ 
25 Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený.



26 Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho 
člověka jsou horší než začátky.“ 
27 Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ 
28 Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ 

Milé sestry, milí bratří,
četli jsme, že Ježíš vyhnal ducha z němého člověka. V originálním znění vlastně čteme, že vyhnal 
němého ducha. Co je to němý duch? Duch, který nám brání mluvit, který nám znemožňuje 
komunikovat, duch který nás okrádá o vztah s druhými lidmi, ale i s naším Pánem Bohem. 
Znemožňuje nám projevovat lásku svým blízkým, náklonost svým bratřím a sestrám, znemožňuje 
otevřít ústa k chvále Boží i k přímluvám. Izoluje nás, uvězňuje nás v sobě samých.
Možná si tak někteří z nás připadáme, připravení o možnost sdílet se s bratřími a sestrami a 
společně s nimi chválit našeho Pána. Ale ne, my nejsme němí, náš hlas Pán slyší, ať jsme kdekoliv a
v jakékoliv situaci a skrze něho jsme v Duchu svatém spojeni i mezi sebou. Nenechme se 
přesvědčit, že jsme byli připraveni o hlas, ale naopak jej pozvedněme k oslavě Boží a k přímluvám 
za naši zemi, za všechny ohrožené lidi u nás i ve světě.
Když byl Ježíš nařčen, že vyhání zlé duchy skrze knížete démonů, řekl, že pokud tomu tak je, tak je 
zlo proti sobě rozděleno a neobstojí. No, tehdy to asi nevypadalo, že by se království zla hroutilo 
samo od sebe a nevypadá to tak ani dnes...Potřebujeme někoho silnějšího, než je silák zla, který se 
snaží na nás dělat nároky jako na svou kořist.
My – díky Bohu  - takového supersiláka máme, supersiláka, který je schopen zloducha zbavit jeho 
kořisti. A on to už udělal...Kristus vylámal zloduchův trezor a pustil nás ven…
Na nás je teď jen to, aby náš dům – my sami nebyl prázdný a připravený k nastěhování až se zlý 
duch bude zkoušet vracet i s partou kamarádů. Náš dům nechť je naplněn přítomností Boží a jeho 
dobrotou a žádné zlo či nečistota ať v něm nemá místa.
 „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“
Blaze tobě bratře, blaze tobě sestro, blaze nám všem, když stojíme v Božím slově a spoléháme na 
našeho Krista Pána. Amen.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane, věčný a všemohoucí Bože, děkujeme ti za světlo tvého Slova, děkujeme ti za to, že smíme žít 
na tvé zemi, děkujeme ti, že ve všem strachu a pochybnostech smíme důvěřovat tobě a tvému 
království.
Protože jsi milostivý a mocný Bůh, pokorně tě prosíme o tvé smilování:
pro tvou ohroženou zemi, zvířata i rostliny, pro nás lidi i to, co ve svém šílenství děláme.
Prosíme za všechny stísněné a vystrašené lidi, za všechny nemocné a umírající, za zmatené a 
zoufalé, aby těžkosti skončily a život byl zachráněn.
Pokorně prosíme, aby moc zla byla zlomena, aby od své bludné cesty odstoupili ti, kdo ohrožují 
život kvůli chamtivosti a hlouposti nebo kvůli touze po moci.
Prosíme za všechny muže a ženy, kteří musí učinit těžká rozhodnutí. Dej jim ať slouží míru, pravdě 
a spravedlnosti.
Prosíme za všechny, kdo kážou tvé slovo, aby v zápasech rostli a v utrpení zůstávali lidskými.
Prosíme tě za nás, abychom odolávali v našich pokušeních, abychom se nestávali povýšenými nad 
jiné, cynickými nebo abychom nepropadali sebelítosti.
Ve všech nouzích voláme o tvou pomoc. V každém štěstí děkujeme za tvé požehnání.
Pro Krista v jehož jménu k tobě voláme: Otče náš…

Zazpívejme píseň 182 Pán Bůh je síla má 

POSLÁNÍ 
Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám 
sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 



POŽEHNÁNÍ
Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. 
Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. 

Na závěr zpívejme píseň 485 Král věčný nás požehnej.


