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HOSPODINE, PANE NÁŠ, JAK VZNEŠENÉ  

JE TVÉ JMÉNO (Ž 8,1-10) 
Hospodinova sláva je zjevná v celém stvoření! 

 

David nás přivádí do chrámu stvoření, a ukazuje nám Boží slávu 

(na Zemi i v nebesích), a podivuje se nad tím, že se tak veliký Bůh ve 

své milosti sklání k tak nicotnému člověku. 

 
  

Text Písma – Žalm 8,1-10, ČEP: 
1Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův. 

2Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad 
nebesa. 3Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil 

nepřítele planoucího pomstou.  
4Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: 5Co je člověk, že na 

něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?  
6Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. 7Svěřuješ mu 
vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: 8všechen brav a skot a také polní 
zvířata 9a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. 

10Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Kde můžeme spatřit Boží slávu? 

2. V čem spočívá Boží sláva ve stvoření? 

3. Kde najdeme plnost Boží slávy? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

I. BOŽÍ SLÁVA VE STVOŘENÍ (V. 2-3) 

 Proč je důležité připomínat si Boží vznešenost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ž 7,2.4-7; 19,2-7; 148,13; Ř 1,18-23; Iz 40,26; Mt 11,25; 21,15-16; Mi 5,1; Dt 7,7-8; 

1K 1,25-29; 
 

II. BOŽÍ SLÁVA VE VYKOUPENÍ (V. 4-5) 

 Proč máme rozjímat o nebi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

 Ž 144,3-4; Jb 7,17-18; 2S 9,6-8; Mt10,28-31; 1Pt 5,7; Žd 2,5-10; 



 

 

 

III. VÝSADNÍ POSTAVENÍ SYNA ČLOVĚKA (V. 6-10) 

 Proč má člověk Ježíš tak výsadní postavení? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Gn 1,26-28; 3,15;  Ž 2,8; 117; Ř 1,21-25; Žd 2,5-10; Fp 2,6-11; Mt 16,15; Žd 1,3; 

J 1,1.3.14.18; 1J 5,20; Ko 1,15-16; Sk 4,12; 10,42-43; 17,3;  2K 5,21; 
 

  

 

 
   AKTA, AMPULA, ANOA, AUTOR, 

BOULE, DŽÍP, EPOS, EREB, EURO, 

FOTONY, FŮRA, HANÁ, HOLD, IDEA, 

IMPLANTÁTY, KATEDRÁL, KNĚŽKA, 

LOKTE, MERA, MLATA, MUČITEL, 

NIPA, OPTIMA, OSMA, OSUD, OŽEH, 

PAVÍ, PÁVI, PÍST, PLNOVOUS, 

REPRESE, SKIVO, STEHNO, STOA, 

STOCKHOLM, ŠTÍT, TICHO, 

TRATIVOD, VYHLOUBENINA, 

ŽÁNRY, ŽIVNOSTNÍK 

Osmisměrka 

Tajenka Ž 19,2 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line (Teams).  

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázat bude Jarda z Sk 15. 

 

 

Mexiko: Křesťané jsou vyháněni ze svých domovů, jejich obydlí ničena 

Alžírský pastor Rašíd Seighir a bratr Núh Hamimi byli odsouzeni k vysoké 

pokutě a ke dvěma letům odnětí svobody. Oba se provinili tím, že „otřásli 

vírou“ místních muslimů, když ve svém knihkupectví nabízeli křesťanskou 

literaturu. O rozsudku vyneseném 27. února se dozvěděli z oznámení, které 

někdo podstrčil pode dveřmi do modlitebny. 

Křesťanské knihkupectví má „problémy se zákonem“ již řadu let. V roce 2008 

byl pastor Seighir obviněn z něčeho podobného, ale po odvolání byl zproštěn 

viny. V roce 2017 guvernér provincie nařídil uzavření knihkupectví. Toto 

rozhodnutí bylo v následujícím roce zrušeno, místní úřady však přesto 

nedovolily křesťanům obchod znovu otevřít. 

Společenství Oratoire, které pastor Seighir vede, obdrželo koncem roku 2019 

výzvu k ukončení činnosti. Podle pastora to přineslo mnoho nových příležitostí 

ke službě. „O společenství každý slyšel, všichni o něm mluví,“ prohlásil před 

časem. Pastor Seighir je přesvědčen, že by nedávné odsouzení mohlo být 

jakousi pomstou za předchozí úspěšné odvolání. Oba křesťané se proti 

samotnému usvědčení i vyměřeným trestům odvolali i tentokrát. 

 

 

 

 
 

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření 

světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 

Římanům 1,20 


