
Klášter 4. 7. 2021

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen

Introitus: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil 

nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od 

pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad 

našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci 

Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a 

spravedlivě ctili po všechny dny svého života. (Lk 1)

Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 

pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen

Píseň: 618

Modlitba: Bože, je toho tolik, zač Ti můžeme děkovat. Za dnešní ráno, za život, za ty, kdo jsou 

vedle nás, kdo jsou s námi, při nás. Za pokrm, střechu nad hlavou, práci, odpočinek. Nic z toho není

samozřejmostí. Je toho ovšem taky tolik, co nás trápí. Nemoci a bolesti našich blízkých i trápení 

vzdálených, postižených přírodními katastrofami i lidskou nenávistí a krutostí. Trápíme se i sami se 

sebou. Se svými selháními, nedostatečností, neláskou. Pane, je toho tolik, co bychom potřebovali. 

Co bychom chtěli změnit. A přitom býváme v rozpacích: Co všechno od tebe smíme žádat? A 

Někdy ani nevíme, co je správně – za co bychom vlastně měli prosit, všechno není vždycky 

černobílé. Ale jednou věcí si můžeme být jisti – že Ty nás slyšíš a přijímáš nás i s naší slabostí, 

pochybností, omezeností... A tak s důvěrou čekáme, že také dnes k nám zazní Tvé Slovo, které nás 

promění a povede nás tam, kde jsme potřeba. Prosíme, dej ať se tak stane. Amen

1. čtení: Mt 7; 21-29

Píseň: 192

2. čtení: Ž 1

Milé sestry, milí bratři, rozhodl jsem se během léta kázat na žalmy. Nebude to všech 150, pokusím 

se ale sbírku žalmů představit v co největší šíři. Žalmy jsou duchovní písně, které jsme zdědili od 

našich dávných židovských předků ve víře. Odrážejí jejich zbožnost, jejich představy o světě a o 

Bohu – a tím už pro nás mohou být poněkud cizí. Ale v něčem jsou nám zase blízké: Žalmy ze 

všech biblických textů nejlépe odrážejí rozpoložení svých autorů, když je psali – dýchá z nich 



radost, smutek, úzkost, vděčnost, úžas, hněv... a právě na rovině těchto základních pocitů se 

můžeme s žalmisty potkat – ta nálada, kterou žalmy vyjadřují, ta je nadčasová. Navzdory tomu, jak 

moc se svět změnil, skýtají žalmy zvláštní moudrost do velké šíře lidský situací. Některé (často ty 

vůbec nejdůležitější) věci totiž dokáže nejlépe vyjádřit báseň. A tak je velké štěstí, že tu sbírku básní

v Bibli máme.

Kniha žalmů byla pečlivě uspořádána podle židovské logiky, která miluje hru s čísly a slovy. Proto 

ani první žalm nebyl zvolen náhodně – je to vlastně takový nadpis, nebo předmluva k celé knize. A 

klidně by mohl zaznít na začátku Bible.„Blaze tomu, kdo se neřídí radami svévolníků... ale oblíbil si

Hospodinův zákon…“ Jako takové povzbuzení k četbě. Jako vysvětlení, proč má v životě věřícího 

člověka Písmo Svaté tak důležité místo. 

Problém je, že se až příliš často přesvědčujeme o opaku: Blaze tomu, kdo se neřídí radami 

svévolníků? Ale kdo je to svévolník? Přeci ten, kdo si žije podle své vůle. Podle toho, jak sám chce.

Nenechá se nikým omezovat. Je nezávislý. Neplatí pro něj žádná pravidla. A takhle si přece mnozí 

představují svobodu. Můžu si dělat, co chci. Mám právo i lhát, chovat se sobecky, nenechám se 

svazovat nějakými dobrými mravy a dalšími konvencemi. Někdo by řekl, že právě svévolníkům je 

blaze! - Mají se dobře. Vždyť je někdy tak vyčerpávající, pořád na někoho brát ohledy, pořád se 

řídit nějakými pravidly, usilovat o spravedlnost… Tak proč si nenechat poradit od lidí, kteří umění 

nezávislosti a prosazování své vůle dotáhli k dokonalosti? Proč je nenapodobit?

V čem je skrytý háček, to napovídá 1. žalm tím, že svévolníky řadí do jedné skupiny s hříšníky a 

posměvači. To člověka ještě nemusí samo až tak znepokojit -  slovo hřích ztratilo svou sílu a dnes se

ponejvíc spojuje s nějakými sladkostmi, sexem a dalšími požitky, nad kterými sw ti morousové 

křesťané z nějakého důvodu pohoršují. Původní význam těch slov je ale mnohem závažnější: 

hříšníci a posměvači jsou ti, kdo vědomě ubližují druhým svými činy nebo slovy – kdo jednají zle. 

Žalmista tak upozorňuje na to, že svévolný člověk je náchylný ke zlému. Protože při takovém 

(svévolném) pojetí svobody, se brzo druzí lidé začnou stávat překážkou. Brání mi v mém štěstí, v 

mém úspěchu. V možnostech – co bych mohl být, kdyby mi nestáli v cestě nebo neviseli na krku. A 

překážky je nejlépe odstranit – záleží jen, jak daleko je kdo ochotný zajít. 

Navíc, jak se říká - Kdo chce s vlky být, musí s nimi výt. Někdo ani nechce být tím spravedlivým, 

protože nerad vyčnívá. Bezpečnější je držet se ve smečce, přidat se k jejich štěkotu a zbytečně na 

sebe neupozorňovat. Někdy totiž člověk vzbudí pouze tím, že jedná spravedlivě, spoustu nenávisti a

agrese, která může taky dopadnout na jeho hlavu. Řada lidí tak uvízne v partě s hříšníky a 

posměvači ne proto, že by byli zlí, ale prostě ze strachu.

Na druhé straně je ten, kdo si oblíbil Hospodinův zákon. Co je tohle ale za blaženost? Vždyť zákon 

– to jsou samé pravidla a zákazy. A ještě by nad nimi měl člověk přemýšlet ve dne v noci – na nic 

jiného nemyslet - to je vážně lákavá vyhlídka… Tohle je bohužel častá představa o věřících – že na 

sebe zbytečně nakládají spoustu břemen, řídí se podivnými a dávno přežitými zvyky a nic dalšího je

nezajímá. 



Žalmista, aby lépe vystihl, proč přesto považuje oddanost Božímu zákonu za nejlepší životní cestu, 

tak volí obraz stromu zasazeného u vody. Na blízkém východě v létě téměř všechno uschne. Jen 

stromy, které mají dost hluboké kořeny, aby i v létě našly vláhu, přežijí a dokonce vydají i ovoce. 

Ale až v pravý čas - To je opak té svévole, která by chtěla všechno hned. Dnešní doba, jakoby jí v 

tom opět nahrávala. Jahody v lednu? Pro Marušku by to bez 12 měsíčků byl neřešitelný úkol, pro 

nás jedna cesta do supermarketu. Lyžovaní v létě? Asi trochu dražší ale přesto zcela reálné přání. 

Tahle dostupnost všeho ale není sama o sobě na škodu – problém je neschopnost, smířit se s tím, že 

teď něco nemůžu mít. I když touhle svévolnou umanutostí trpí třeba „jen“ příroda.

Spravedlivý možná nemá všechno, co by chtěl a kdy by se mu to hodilo. Ale zato má jeho počínání 

smysl – neplýtvá penězi, silami ani jinými zdroji nazdařbůh, ale investuje je tam, kde je to skutečně 

potřeba. K tomu máme Boží zákon – ne, aby nás snad zbytečně omezoval a komplikoval nám život 

– ale abychom ve správnou chvíli poznali a udělali to, co je potřeba, a co je správné. Cesta 

spravedlivého tedy možná neubíhá tak rychle a příjemně, ale zato má delší dech. Je jako strom, 

kterému ani v suchém létě neuschne listí, protože čerpá životodárnou sílu ze země. Právě tak 

spravedlivý čerpá životodárnou sílu z Boží blízkosti.

Svévolníci končí jako plevy rozehnané větrem, čteme v žalmu. Každou šanci, kterou jim život 

přinese nakonec promarní a jejich plody se s odstupem času vyjeví v lepším případě jako trapné, v 

horším případě přímo odpudivé. I když to může vypadat, že je takový svévolník celý život na koni, 

Boží spravedlnost se nakonec vždycky prosadí. A ten, kdo vytrvale odmítal jakoukoliv oporu a 

vedení, nemá náhle, čeho se přidržet – a tak tápe a nenalézá žádné východisko.

Proto první žalm chvalořečí muže spravedlivého. Takového, který chápe, že pravá svoboda 

nespočívá v odvržení všech pravidel, ale v nalezení toho správného zákona, který nezotročuje – 

zákona Hospodinova. Který nás - pravda tu a tam omezuje, ale především učí správně využít 

všechny šance, které život přináší. Cesta spravedlivého není jednoduchá – naopak, je úzká a trnitá, 

ale na rozdíl od všech ostatních má smysl a vede k životu. Amen

Píseň: 631

Ohlášky

Píseň: S 255

Přímluvná modlitba: 

Pane Bože,prosíme za všechny upachtěné lidi,za všechny, kdo nenacházejí smysl ve své práci a 

ztrácejí radost i z toho, co se jim podařilo, co udělali dobře.

Prosíme za ty, kdo neumějí odpočívat i za ty, kdo jsou znuděni nicneděláním.



Prosíme za ty, kdo jsou přesyceni konzumem a nadbytkem a ztratili schopnost radovat se z 

maličkostí. Prosíme za lidi, trpící hmotnou a sociální nouzí, za hladové, za bezdomovce, za vězně, 

za lidi zotročené závislostmi.

Prosíme za místa, stižená válkami nebo přírodními katastrofami. Za země, kde není svoboda, za 

všechny pronásledované.

Prosíme za naši společnost – za všechny, kdo jsou ochotni pomáhat, starat se o druhé, i za ty komu 

je už všechno jedno.

Bože, my jsme tak malí a s ničím z toho si nevíme rady. Ale věříme, že Tvá moc je větší než to 

všechno a Tvá láska také. Proto k tobě s důvěrou takto voláme: Otče náš…

Poslání: Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte 

jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2 Kor 13)

Požehnání: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi 

vámi. Amen

Píseň: 442


