
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 28. BŘEZNA 2021  BOHOSLUŽBY pro malé i velké 
PŘÍBĚH STARÉ PALMY 
 

 
 
POZDRAV A INTROIT 
Milé děti, milé  sestry a milí bratři. Přeji vám dobré nedělní ráno. Dnes je 
Květná neděle, která otevírá velikonoční týden. Připomínáme si Ježíšův vjezd  
na oslátku do Jeruzaléma. Lidé ho vítali, házeli mu na cestu palmové 
ratolesti a z plna hrdla volali:  
„Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu 
Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ 
 
Volejme nyní společně a děti mohou mávat ratolestmi: Hosanna synu 
Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna 
na výsostech!“ 
 
MODLITBA  
Pane Ježíši, ty nepřijíždíš s ochrankou, ale s ochranou – ochraňuješ ty, na 
které všichni zapomněli, i já. Nenecháš si sloužit, ale sám sloužíš ostatním, i 
mně. Děkuji ti, že jsi přišel. Jsem ráda, že jsem se o tobě doslechla, že mi 
doma i v kostele o tobě vyprávějí příběhy. Chtěla bych být jako ty, umět 
všem pomáhat, ale někdy je to těžký, někdy se mi nechce. Prosím tě, nauč 
mě to, můj nejlepší králi. Amen. 



BIBLICKÉ  ČTENÍ –  Soudců 4,1-9   
1 Po Ehúdově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v 
Hospodinových očích. 2 I vydal je Hospodin napospas Jabínovi, králi 
kenaanskému, který kraloval v Chasóru. Velitelem jeho vojska byl Sísera; 
ten sídlil v Charóšetu pronárodů. 3 I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože 
Jabín měl devět set železných vozů a po dvacet let Izraelce krutě utlačoval. 4 
Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debóra, žena Lapidótova. 5 Sedávala 
pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v Efrajimském pohoří a 
Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. 6 Ta poslala pro Báraka, syna 
Abínoamova, z neftalíjské Kedeše, a naléhala na něho: „Sám Hospodin, Bůh 
Izraele, ti přikazuje: ‚Táhni hned na horu Tábor a vezmi s sebou deset tisíc 
mužů z Neftalíovců a Zabulónovců.  
7 Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Síseru i jeho 
vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do rukou.‘“  
8 Bárak jí odpověděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu, nepůjdeš-li se mnou, 
nepůjdu.“  
9 Řekla: „Určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš, 
Hospodin totiž vydá Síseru do rukou ženy.“ I vstala Debóra a vypravila se s 
Bárakem do Kedeše.  
 
PÍSEŇ  Svítá    74 Hosana  (Richterovi) 
1. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi! Hosana, hosana, hosana Bohu  
na nebi! 
Refrén: Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď, ó Bože náš. 
Hosana Bohu na nebi! 
2. Sláva, sláva, sláva všech králů králi! Sláva, sláva, sláva všech králů králi! 
Refrén: Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď, ó Bože náš. 
Hosana Bohu na nebi! 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ –  Janovo evangelium kapitola 12. verše 12-19 
12 Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš 
přichází do Jeruzaléma. 13 Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: 
„Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“  
14 Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: 15 ‚Neboj se, dcero 
Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘  
16 Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, 
tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo.  
17 Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z 
mrtvých, vydával o tom svědectví. 18 Proto ho také přišlo uvítat množství 
lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení.  
19 Farizeové si řekli: „Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.“ 



 
PŘÍBĚH STARÉ PALMY 
Milé děti, milé sestry a milí bratří, dnes vám budu vyprávět příběh staré 
palmy, která toho hodně zažila, hodně viděla i hodně slyšela. Její příběh je 
starý, prastarý, sahá až do dob soudkyně Debory, kdy Izrael ještě neměl 
krále.  
Ta stará palma svůj příběh vyprávěla všem poutníkům, kteří v poledním 
parnu ulehli do jejího stínu. Šuměla ho do větru a vítr ten příběh přivál až 
k nám. 
Nejdříve se vás chci zeptat, zda jste někdy nějakou palmu potkali? Zda jste 
si sáhli na její zvláštní kůru? Nebo jedli některé její plody? 
Nyní naslouchejme tomu příběhu staré palmy: 
My palmy nemáme jména a tak se vám nemohu ani pořádně představit. Jsem 
zkrátka palma. Palma datlová. Jsem štíhlá a vysoká. Stojím na krásném 
místě, na takovém návrší v Efrajimském pohoří, docela osamocená. Mám 
krásný výhled do krajiny. Zdaleka vidím, kdo ke mně přichází. V Palestině 
se palmy většinou dožívají 200 let, ale já jsem se nějakým nedopatřením 
dožila mnohem více let. Možná proto, abych mohla vyprávět svůj příběh. 
Byla jsem totiž svědkem mnoha důležitých událostí.  
Sedávala pode mnou prorokyně Debóra, žena Lapidótova, která soudila 
Izrael. Možná proto se mi také začalo říkat „Debóřina palma“. Byla jsem 
jako trůn. Debóra sedávala ve stínu mých listů a Izraelci za ní přicházeli 
z různých končin země, aby je soudila.  
A tak jsem byla svědkem mnoha zapeklitých příběhů a sporů, mnoha 
důležitých rozhodnutí a rozsudků. Debóra soudila Izrael v dobách zlých. 
Utlačovali je Kenaanci, které vedl vojevůdce Sísera. Všichni z něho měli 
strach. Nikdo s ním nechtěl bojovat.  
A prorokyně Debóra proslula právě tím, že vyzvala Baráka k boji proti 
Síserovi a bojovníky dovedla naplnit takovým nadšením a takovou silou, že 
nakonec zvítězili. Vždyť Debóra znamená „včela“ a ona byla opravdu pilná a 
energická, plná síly a optimismu. Když Debóra zemřela, bylo smutno 
v celém Izraeli, na Efrajimských horách bylo najednou pusto. Veškerý život 
se soustředil do měst, protože Izraelci si na Hospodinu vydupali svého krále. 
Také jsem ty krále viděla. Táhli kolem mě se svými vojsky, z boje do boje. 
Jednou to byl Saul, potom David a pak Šalomoun. Na něho vám musím 
prozradit jednu věc. Měl moc rád nás palmy. A tak když stavěl v Jeruzalémě 
Hospodinův chrám, nechal naše obrazy vyrýt na lavice, na zábradlí, na krovy 
a dokonce i na svatostánek. Všude samé palmy. Šalomoun měl rád také ženy, 
víc než nás palmy, ale často je přirovnával právě k nám palmám, zvláště ve 
své písni písní. 



Pak přišlo zvláštní období. Písně ustaly a Izrael jako by se vylidnil. Všichni 
byli odvlečeni do babylónského zajetí. Občas ke mně doléhal jejich nářek, 
jejich stýskání, jejich smutek. Občas pode mnou sedával muž, který unikl ze 
zajetí a zpíval píseň o naději.  Píseň o nějakém zvláštním člověku, říkal mu 
„služebník Boží“, který ponese na svém těle nemoci lidu, všechno lidské 
trápení, bude vypadat hrozně uboze a zuboženě, ale všechny zachrání.   
Úplně jsem na tu zvláštní písničku zapomněla a vzpomněla si na ní až po 
mnoha  a mnoha letech, kdy už byl izraelský lid zase dávno ve své zemi.  
Tehdy ke mně přišel člověk, vypadal trochu vyjukaně a zároveň vesele. Měl 
hodně naspěch, ale přesto se u mě zastavil. Spěchal do Jeruzaléma vítat 
nějakého krále. A jelikož v Izraeli bylo zvykem krále vítat palmovými 
ratolestmi, zastavil se u mě. 
Byla jsem zvědavá. Na trůnu byl přece král Herodes a toho lidé moc nevítali, 
za toho se spíš styděli.  
„Řekni mi, jakého krále jdeš vítat?“ 
Ten člověk se na chvíli zamyslel a pak odpověděl: „No, abych ti pravdu řekl, 
palmo, já vlastně ani nevím. Teda vím, ale nevím, jak ti to vysvětlit. Je to 
takový zvláštní král. Jmenuje se Ježíš. Někteří mu říkají „syn Davidův“, jiní 
o něm mluví jako o Mesiáši, já o něm mluvím jako o zachránci, o příteli.  
Byl jsem úplně na dně, nevěděl jsem kudy kam, pracoval jsem jako celník, 
lidé se mi smáli, nikdo se se mnou nechtěl kamarádit, byl jsem dost sám a 
jednoho dne ke mně přišel Ježíš, podíval se na mě tak laskavě a mile a řekl 
mi: „Pojď za mnou“ a mně se najednou úžasně ulevilo. Někdo mě chce mít 
blízko sebe, někdo mě zve, někdo mě má asi rád. A tak jsem všeho nechal a 
šel za Ježíšem.  
Najednou jsem znovu objevil sám sebe, svou důstojnost, svůj vztah k Bohu. 
Páni, co ti to tu vykládam. Vždyť co ty víš.“ 
„To by ses divil, Matouši.“ 
V tom ten člověk sebou trhl a zeptal se: „Ty znáš moje jméno?“ 
A já mu odpověděla: „No, vždyť říkám, že by ses divil, co já všechno vím. 
Ježíš, o kterém vyprávíš, tu také jednou pode mnou seděl a odpočíval. Modlil 
se za tebe.“ 
Matouš ztichl a něco si mumlal pod vousy. Přerušila jsem ho v jeho 
zadumání: „Klidně si natrhej mé ratolesti, vždyť i já chci přivítat Ježíše. 
Také chci být přitom, až bude vjíždět na svém oslátku do Jeruzaléma. Vždyť 
je to ten král, o kterém mluvil prorok Zachariáš. Seděl tady u mě a zpíval: 
„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, 
přichází k tobě tvůj král,  
spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslátku.“ 
Běž, Matouši, přivítat svého Zachránce a vyřiď mu pozdravy i ode mne.“ 



Matouš natrhal mé nejkrásnější ratolesti a běžel vítat krále, který přijíždí na 
oslíkovi a který přináší lidem pokoj. Přijíždí na oslíkovi, aby dal lidem 
najevo, že nepřichází jako mocný vojevůdce ani jako chladnokrevný 
válečník. Přijíždí na oslíkovi, aby byl lidem blízko, aby na něho dosáhli, aby 
k nim mohl snadno sestoupit. Jsem ráda, že jsem se dožila této chvíle. Teď 
mohu klidně uschnout. 
A my nyní můžeme vítat našeho krále. Amen. 
 
PÍSEŇ CELNÍKA MATOUŠE    Skupina Traband   
Já sedával v přístavu, popíjel kořalu, s holkama laškoval 
A bylo mi fuk, co je, hlavně když fajfka mi doutná 
Co bylo, už není, všechno mý jmění jsem dávno rozfofroval 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
 
Ale najednou zmatek, když vešel ten chlápek, na mou duši! 
Objedná si drink a sedne si vedle do kouta 
Pak se nakloní ke mně a povídá jemně: Matouši! 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
 
Já povídám: Pane, odkud se známe? Esli se nemýlíte? 
A co je vám do mě, starýho mrchožrouta? 
On na to: Pojď, dej se na moji loď, má jméno Eternité 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
 
Ty jeho slova se zařízly do mě jako bys břitvou šmik 
Jako když po ránu vzbudí tě křik kohouta 
Tak povídám: Jdem! A ještě ten den stal se ze mě námořník 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
 
Tak zvedněme kotvy a napněme plachty, vítr začíná vát! 
Černý myšlenky vymeťme někam do kouta 
Hudba ať hraje o dobytí ráje, teď není čeho se bát 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍMLUVNÉ MODLITBY 
Ztišíme se k přímluvným modlitbám. Po každé prosbě zakončené slovy 
VOLÁME K TOBĚ, se můžete připojit společným PANE, SMILUJ SE. 
Pane, děkujeme Ti, že k nám přicházíš. Přišel jsi ve svém Synu, narodil ses 
v Betlémě. Přišel jsi k nemocným a odstrčeným. Přišel jsi s námi slavit 
večeři. Přišel jsi nám odpustit. Přijel jsi na oslíkovi do Jeruzaléma, abys tam 
pro nás zemřel a třetího dne byl vzkříšen. Pane, dej, ať tě svým životem 
umíme pořádně přivítat a oslavit. Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
Přicházíš do našich životů, do našich světů, do našich bublin. Přijíždíš do 
našich bran a přinášíš nový vzduch, který má tu moc vyhnat všechnu 
zatuchlost a zabydlenost.  
Pane, dej nám sílu měnit to, co už nefunguje, spravit to, co se rozbilo, 
napravit vztahy, které se rozpadají, usmířit se s těmi, kterým jsme ublížili.  
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
Prosíme tě za mír a pokoj v tomto světě. Prosíme za mír v zemích, kde se 
válčí. Prosíme za svobodu v zemích, kde vládne totalita a pronásledování, 
kde probíhá genocida a vyhlazování. Prosíme za svět sužovaný pandemií, za 
naši zemi, za všechny nemocnice a vyčerpané zdravotníky, za ty, kdo covidu 
podlehli, za jejich blízké, prosíme za ty, kdo se vyléčili, ale mají následky. 
Prosíme za vládu, která bude pamatovat na všechny a bude se snažit situaci 
opravdu řešit.  
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
Myslíme na naše milé, nemocné, unavené, smutné, stárnoucí rodiče, malé i 
velké děti, na kamarády, sestry a bratry ze sboru.  
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
Pane, nyní ti předkládáme každý sám za sebe své tiché prosby.  
Voláme k tobě: Pane, smiluj se. 
 
Vkládáme všechny své radosti i starosti do tvé ruky a prosíme, vyslyš nás, 
když k tobě voláme slovy modlitby, kterou nás naučil Ježíš Kristus:  
 
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, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na 
věky, amen. 
 



 
POSLÁNÍ   
Rozjásej se, sijónská dcero,  
dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! 
Hle, přichází k tobě tvůj král,  
spravedlivý a zachráněný,  
pokořený, jede na oslátku. (Zachariáš 9,9) 
 
 
POŽEHNÁNÍ: 
Zvěstuji vám požehnání od Pána Boha: 
„Hospodin Ti žehná a chrání tě.  
Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv.  
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ Amen. 
 
 
PÍSEŇ Svítá 189  Modlitba krále Šalomouna 
Moudrost mi, Pane, dávej, abych po Tvé cestě chodil, moudrost mi, Pane, 
dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sám ji nemám, moudrost mi 
dávej, ať Tě hledám. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. 
 
OHLÁŠKY 
Děkujeme všem, kdo dnešní bohoslužby připravili, za jejich vedení 
děkujeme naší farářce D. Duškové, za hudební doprovod děkujeme 
manželům Richterovým. 
 
Květná neděle otevírá velikonoční týden, budeme se po celou dobu scházet 
v kostele, a to s respektem k platným nařízením. Ve čtvrtek v 17 hodin vás 
zveme na čtení pašijí v kostele, na velký pátek budou bohoslužby ráno od 9 
hodin a v 18 hodin budou velkopáteční hudební nešpory, hudebním hostem 
bude písničkář Karel Vepřek, na neděli vzkříšení se sejdeme v 9 hodin opět 
v kostele.  
Přejeme vám požehnané velikonoční období. 
 
Celé postní období probíhala Postní sbírka Diakonie, ke které se v našem 
sboru tradičně připojujeme, a dnes do ní můžete přispět naposledy. Její 
výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti 
syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin. Už jsme vybrali 
2600 Kč. Děkujeme! 
 
 


