
BBBBIBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV IBLICKÁ CÍRKEV PPPPRAHARAHARAHARAHA    

HOSPODIN JE PODÍL MĚ URČENÝ (Ž 16,1-11) 
Ve tvé pravici je neskonalé blaho 

 

Žalm 16 nás učí plně se podřídit v důvěře Bohu a předat mu starost o 

všechny součásti našich životů. My nemáme kapacitu vše zvládat, On 

ano. On pro svůj lid připravil díky Kristu dokonalý plán, poddejme se 

tedy Jeho vedení a zažijeme dokonalou radost z Boží přítomnosti až na 

věčnost. 
 

Text (Ž 16): 

1Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 2Pravím Hospodinu: „Ty 
jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“ 3Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, 
těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: 4„Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za 
jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty.“ 
5Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. 6Měřicí 
provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! 7Dobrořečím Hospodinu, 
on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. 8Hospodina stále před oči si stavím, je mi 
po pravici, nic mnou neotřese. 9Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí 
přebývá i mé tělo, 10neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj 

věrný octl v jámě. 11Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve 
tvé pravici je neskonalé blaho. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč musí křesťan volat k Bohu stejně jako David? 

2. V čem spočívá křesťanův podíl, který má v Bohu? 

3. Za co konkrétně bychom podle Žalmu měli vzdávat Bohu chválu? 
 

 

ÚVOD  

• David jako příklad pro život křesťana 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   



 

 

I. BŮH JE MÉ BEZPEČÍ (V. 1-4) 

• Kam musím spěchat …  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 118,1; 1Pt 2,9 
 

II. BŮH JE MŮJ PODÍL (V. 5-6) 

• Kde je mé dědictví … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 119,57; Ž 23,5; Př 16,33 
 



 

 

III. JEDINĚ BOHU PATŘÍ CHVÁLA (V. 7-11) 

• Kdo je hoden chvály …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Př 12,15; Ž 86,12-13; Sk 2,25-32; Př 12,28 

 

   

 

 
   JEZDEC, OBLÁ, CHLOR, JEDY, 

KREJZL, OTŘESY, ZELENINA, TYČE, 

DOPLATEK, PANTEON, ÚDAJ, NIOB, 

CEJN, OLŠE, VÝBOJ, ŘEMESLNÍK, 

PESTŘEC, JEDINEČNOSTI, LIÁNA, 

MÁRY, ŠVÁB, KÁDR, SEKTOR, 

HLÍZA, SLIZ, VOJNA, TAJE, ZOEA, 

ŘÍJE, KTERÁ, ČOKL, TŘEP, 

ODVÁŽKY, SLIBY, JÁSAT, ČEPY, 

STŘED, LÉZT, SCHMITZER, 

BOJOVNÍK, REŽIM, DVOJČLEN, 

ŽIDÉ 

Osmisměrka 

Tajenka Ko 2,10: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ž 16,1-11) – 

Bělohorská 161, zast. „Břevnovský klášter“.  

Neděle 700 Společné modlitby v divadle Kámen. 

930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Ga 1,16-24), 

vedení J. Jindra, památka R. Došek, chvály Julie & Míša Petrecké.  

 
 

Pákistán: Náboženské vyznání bude povinně uváděno na všech úředních 

listinách a dokladech 

Křesťané a příslušníci dalších náboženských menšin v Pákistánu mají další důvod k 

obavám. Islámábádský vrchní soud 9. března rozhodl, že na všech úředních listinách a 

dokladech obsahujících identifikaci určité osoby musí být povinně uvedena také její 

náboženská příslušnost. Pokus o zatajení skutečného vyznání bude považován za 

vlastizradu. Konkrétně se jedná o rodné listy, pasy, voličské seznamy a celostátně 

platné identifikační karty. Vyznání musí deklarovat také každý zájemce o zaměstnání 

ve státním sektoru. 

Organizace Human Rights Watch rozhodnutí odsoudila a označila ho za útok na 

náboženskou svobodu v zemi, který „bude poskytovat prostor k násilí a podněcovat k 

němu“. V zemi, kde je náboženství často zneužíváno jako záminka pro sociální a 

ekonomické vyloučení ze společnosti, může podobné rozhodnutí znamenat pro 

příslušníky menšin ještě větší problémy. Pokud nebude proti rozsudku podáno 

odvolání, vstoupí opatření v platnost. 

 

 

 

 
 

Když se naplní touha, je sladko v duši, kdežto hlupákům se hnusí 

odvrátit se od zlého. 

Přísloví 13:19 


