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KRÁL PŘICHÁZÍ! 
 (J 11:45-12:19) 

 

Svědectví o Ježíši a radost z Jeho slávy se šíří mezi lidmi. 

 

Jan 12:9  Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen 

kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 

10  Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; 11  neboť mnozí 

Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. 

 

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 nerozuměli, ale když byl Ježíš 

oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. 

17  Zástup, který byl s ním, 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." 

 

 

 

 



 

2 

 

 

I. KRÁTKOZRAKÁ RADA: VZDEJ SE JEŽÍŠE (11:45-57) 
A. Vedoucí židů se uradili 

 

 

B. Zbavit se Ježíše 

 

Biblické odkazy:  

 Ř 13:1-2;  Ř 2:16; Ga 2:19-20;  

 

II. NEJVZÁCNĚJŠÍ POKLAD (12:1-11) 

A. Společné stolování 

 

 

B. Marie pomazala Ježíše 

 
Biblické odkazy:  

 Ex 24:9-11; Lk 13:29;  Zj 19:6-10; Lk 10:38-42; Žd 4:12; Mt 13:44-46; 1 J 1:8-9;  

 
 

III. KRÁL PŘICHÁZÍ (12:12-19) 
 

Biblické odkazy:  

 Zch 9:9; Ř 1:16-17; Kol 2:12-14   
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VĚZNÝ, AORTA, RYPÁK, DVEŘE, 

KTERÁ, BYTNÁ, KOALY, ŠKOLA, 

VÝKMIT, OMEGA, TUNEL, ODRAZ, 

LOSOS, AFÉRA, BÁSNÍK, TLUPA, 

ŘÍZKY, ALBÍN, DIETA, FILTR, 

OBLÁZKY, AMANT, VZKAZ, KURZY, 

HVIZD, KLETÍ, VRYPY, ÉTERY, 

KAHAN, VÁLKY, MAZEL, NYLON, 

EUNUCH, VNOUČE, LÍSKY, MOTTO, 

KVAPEM, CELER 

Tajenka: 

 

_________________________ 

Otázky:   

1. Na kom především záleželo farizejům a velekněžím? 

2. Proč Marie pomazala Ježíše olejem? 

3. Kdo může vyprávět druhým lidem o Kristu? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. 

 Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý (Žalm 51), písně 

Markéta Borovanská. 
 

 

Čína: Představitelé státních orgánů narušili pořádání bohoslužeb 

Představitelé státních orgánů loni o Vánocích narušili pořádání bohoslužeb 

dvou křesťanských společenství v centrální Číně. Budova společenství 

Chung-en ve městě Pchu-jang byla úředně zapečetěna, aby v ní křesťané 

nemohli uspořádat vánoční shromáždění.  Modlitebna druhého 

společenství, známého jako Církev Cchang-ku, stojí na soukromém 

pozemku. Z tohoto důvodu se nejprve zdálo, že ji úřady nebudou moci 

nechat uzavřít. Nicméně po třech vánočních bohoslužbách, kterých se 

zúčastnil značný počet křesťanů, dorazilo na místo několik policejních 

hlídek. Jakmile ve shromáždění začal nějaký křesťan hovořit o Ježíši a o 

Bibli, zástupci místního Úřadu pro náboženské záležitosti ho přerušili a 

obvinili z nedovoleného kázání.  Vánoční shromáždění pokračovalo, dokud 

jej úředníci přibližně v 10 hodin večer neukončili. Několik členů vedení bylo 

později vyzváno k připojení ke státem kontrolované církvi, což odmítli. 

Veškeré aktivity společenství působících pod hlavičkou státem uznaného 

„Hnutí trojí soběstačnosti“ podléhají cenzuře a musí být v souladu s 

programem komunistické strany, která se snaží ovlivňovat náboženské 

přesvědčení všech obyvatel země. Z tohoto důvodu se mnozí křesťané 

zdráhají tato společenství navštěvovat. 

"Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je 

nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé 

jméno jsi nezapřel.  Zjevení Janovo 3:8 


