
Klášter 3. 1. 2021

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, 
kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať 
plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On 
bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na prvních 
bohoslužbách v tomto roce a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána 
Ježíše Krista. Amen
Píseň: Ž 98

Modlitba: Náš Pane, přišli jsme sem, abychom ti poděkovali 
za uplynulý rok, za všechno, co jsme od tebe přijali. Děkujeme 
za radostné chvíle, kdy jsme si uvědomovali, že svět, který jsi 
stvořil, je opravdu dobrý, že je plný krásných darů a že je tu 
pro nás. Ale děkujeme i za chvíle smutku a bolesti. Za věci, 
které bychom radši nezažili, neřekli, neviděli. Děkujeme za to, 
že jsi byl v těch chvílích s námi a pomohl nám je unést. 
Děkujeme, že jsi nás celý rok provázel a ukazoval nám cestu, 
kdykoliv jsme byli ochotni svěřit se tvému vedení. Pane, čeká 
nás další rok a my přemýšlíme, co nám přinese a jak ho 
naplníme. Prosíme, pomoz nám, ať si během tohoto roku 
najdeme víc času na ty, kdo nás potřebují: na lidi opuštěné, 
šikanované, nemocné, strádající. Dej nám v těchto nepatrných 
poznat svého syna Ježíše. Ať se pro ně umíme zříct pohodlí, 
zachovat se milosrdně a na chvíli tak poodhalit tvoje 
království. Amen

1. čtení: Zj 12; 1-6

Píseň: 177



Ohlášky:

Píseň: 200

2. čtení: Mt 2; 13-23

Sestry a bratři, nedá se říct, že by vánoční příběh v podání 
evangelií kdovíjak oplýval klidem a mírem. V evangeliu podle 
Lukáše můžeme číst o tom, jak se Ježíš narodil do nuzných 
poměrů, vlastně jako bezdomovec. Matouš tyto detaily 
Ježíšova narození neuvádí, ale zato líčí, jak se za dramatických 
až hororových okolností stal pro změnu uprchlíkem. Oba dva 
tak hned z kraje připravují čtenáře na to, že ten Mesiáš, jehož 
příchod ohlašovali proroci, je úplně jiný, než by čekali. Že 
nevyžene okupanty a neobnoví Davidovu říši. Že cesta Božího 
syna začíná v bídě a vede na kříž. Matouš vystihl paradox 
Ježíšova mesiášství dokonale – ten, který přišel, aby spasil 
svět, musí být hned na začátku zachráněn svými rodiči. 
Vyprávění o Ježíšově úniku do Egypta a o hrůzném vraždění v 
Betlémě je důležitým svědectvím o Božím jednání. Bůh není 
lhostejný vůči utrpení bezmocných. Naopak – záleží mu na 
nich tak moc, že přijal jejich úděl. Do světa přeplněného zlem, 
vstupuje Bůh na straně obětí – jako jeden z těch, kteří se 
nemůžou bránit a koho mocní kvůli svým zájmům bez výčitek 
obětují. Ukázal tak, že Ježíš přišel hlavně kvůli těmto 
nepatrným, aby je potěšil: Bůh je ve všem jejich trápení s nimi.
Ježíšova záchrana z Herodových osidel je znamením, že ti 
mocní a bezohlední Boží záměr nepřekazí. I když se jejich 
postavení zdá neochvějné a jejich svévole bezmezná, je to 
nakonec Boží vůle, která platí na zemi tak jako v nebi. Herodes
neuspěl, když chtěl nechat Ježíše zavraždit. Neuspěli ani 
velekněží s Pilátem, když ho ukřižovali. A také různí 
krutovládci dnešní doby nakonec prohrají. Protože Bůh jejich 



způsoby neuznává. V jeho Království nemají místo. Zato jejich 
oběti tam mají místo přímo výsadní.
Možná, že teď někoho z vás napadlo: No dobře, já věřím, že ti 
teroristi, diktátoři a jiní Boží nepřátelé nakonec prohrají. Ale co
dělat teď, když jsou zcela při síle? Máme se skrčit v koutě a 
čekat na příchod Království nebeského? Ten oddíl, který jsme 
dnes slyšeli, ale mluví právě do této situace. Kromě Ježíše, 
jehož role je vlastně úplně pasivní, má totiž příběh ještě 
jednoho důležitého protagonistu – Josefa. Právě on se zasadil o
to, že se Ježíšovi nic nestalo. Jistě, Hospodin k němu ve snu 
poslal anděla s instrukcemi, ale bez Josefovy duchapřítomnosti 
a odvahy by Zachránce Bohem darovaný zemřel dříve, než by 
stihl poprvé promluvit. Josef je tak jednou z řady biblických 
postav, skrze které Bůh koná své dílo - slyší jeho Slovo a 
okamžitě jedná. Přitom zrovna v Josefově případě k tomu byla 
potřeba velká rozhodnost a víra, protože to Slovo k němu 
zaznělo ve snu. V prvním století sice lidé asi dali na sny více, 
než dnes, ale i tak zde byla spousta prostoru pro pochybnosti: 
Opravdu ke mně mluvil Bůh? Co když se mi to jen zdálo? Jak 
budu vypadat, pokud teď uprostřed noci seberu rodinu, vydám 
se na útěk a pak se ukáže, že to bylo bezdůvodně? Co si o mě 
pomyslí Marie a vůbec všichni? Je docela možné, že si Josef 
tyto otázky skutečně kladl. Důležité je, že se jimi nenechal 
odradit a podstoupil riziko zesměšnění. Když si představíme, 
jaké důsledky by mělo, kdyby se rozhodl sen ignorovat,  je 
zřejmé, že šlo o riziko vlastně zanedbatelné.
Přestože sny mají v tomto příběhu důležitou úlohu, se vás 
nesnažím přesvědčit, abyste se jimi více řídili ve svém 
rozhodování. Myslím si, že o sny v tom vyprávění až tolik 
nejde. Za mnohem důležitější považuji, že je tu na Josefovi 
představena živá víra, která se víc stará o Boží Slovo než o to, 
co si o mně lidé budou myslet. Především je to ale víra, která 
vede k jednání: Josef před zlem neschovává hlavu do písku, 
nekrčí bezradně rameny, nespoléhá na to, že když si bude 



hledět svého, tak se mu nic nestane. „Vstal, vzal v noci dítě i 
jeho matku a odešel do Egypta“. Přestože nevěděl, jak to 
dopadne. I když nebylo jisté, zda je to nutné a jestli náhodou 
celá tahle akce není omyl.
V Josefově kůži se doufám nikdo z nás neocitne. S 
bezohledným jednáním se ale může setkat kdokoliv. Ten se pak
musí rozhodnout, jestli se do toho bude plést. A bohužel často 
zvítězí pohodlná možnost, dělat mrtvého brouka a tvářit se, že 
to měl řešit někdo jiný. Svědomí pak dotyčný ukonejší tím, že 
stejně nemohl nic dělat. Dnešní příběh nabízí jiný přístup: 
Takový, který bere zodpovědnost na sebe a zlu vzdoruje. I když
si třeba připadá úplně nekompetentní. Ostatně, jakou šanci má 
asi obyčejný tesař, že překazí úklady mocného vládce? Lidé, 
jako je Josef, mají zásadní význam pro společnost, protože 
totalitní systémy často spoléhají právě na to, že nikomu nebude
stát za to, jim vzdorovat. Takové lidi potřebuje i církev. A jsem 
přesvědčen, že mezi námi jsou. Třeba to ani nejsou nijak zvlášť
výrazné osobnosti, může to být i někdo, koho si při běžném 
sborovém životě v podstatě nevšimnete. Josef taky nepatří 
zrovna mezi prominentní biblické hrdiny: v katolické tradici je 
zcela zastíněn pannou Marií, zatímco evangelíci (asi kvůli 
genderové rovnosti) ignorují oba Ježíšovy rodiče stejně. I to je 
úděl různých Josefů, že bývají často opomíjeni – nejsou to ti 
sloupové církve, na které se vzpomíná, kteří se zvou na 
sborové besedy a o kterých se píšou knihy. Nevynikají svým 
vzděláním, vystupováním nebo organizačními schopnostmi. 
Ale jsou to právě tito lidé, o které se může společenství v těžké 
situaci opřít. Prostě proto, že se umí postavit problému čelem a 
spolehnout se na Boží pomoc.
Ten dnešní oddíl výstižně ukazuje, že Bůh při svém působení 
ve světě počítá s naší spoluprací. A přitom to není tak, jak se 
někdy říká, že Bůh nemá jiné ruce, než ty naše. Tohle rčení 
považuji za otřepané moralistní klišé, které vede tak akorát ke 
stresujícímu pocitu, že musíme zasvětit život tomu, abychom 



ze světa odstranili všechnu bídu. Ten příběh se ale soustředí na 
něco jiného: na skutečnost, že Bůh k nám mluví, že nám dává 
poznat svět jinak, než jsme ho doteď viděli. Boží Slovo k nám 
promlouvá různými způsoby: Josefovi ho ve snu zvěstoval 
anděl, ale stejně tak může zaznít z nějaké knihy, z kázání, 
obrazu, nebo z rozhovoru nad pivem. A ten, kdo vidí svět ve 
světle Božího Slova už nemůže žít tak jako doposud. Může si 
na to nanejvýš hrát a aktivně vytěsňovat všechno, co k jeho 
starému pojetí světa nepatřilo. Nebo se zachovat jako Josef a 
udělat krok do neznáma, se všemi riziky a obavami, které z 
toho plynou. Evangelisté, proroci a další bibličtí svědkové nás 
k tomu povzbuzují ujištěním, že Bůh nás nenechá se v tom 
plácat a včas nám pošle svého anděla.

Ovšem ani ti nejzbožnější křesťané se někdy 
neubrání pocitu marnosti, když vidí, jak málo svým 
úsilím dokázali v porovnání se zlem, které mezitím 
bylo napácháno. Josef zachránil život Ježíšovi. Ale 
desítkám betlémských dětí nikdo nepomohl. I nás 
se může někdy zmocnit frustrace a dojem, že se 
všechno neustále zhoršuje, bez ohledu na to, jestli 
se o něco snažíme, nebo ne. Jenomže to jedno 
zachráněné dítě přineslo spasení celému světu a 
otevřelo nám bránu do Království Nebeského. V 
závěru Matoušova evangelia, v jedné ze svých 
posledních promluv, Ježíš svým učedníkům vyložil, 
že to Království se ve střípcích a záblescích 
prolamuje do našeho světa. Děje se v nasycení 
hladového, navštívení nemocného, poskytnutí 
přístřeší cizinci – pokaždé, když se odmítneme 
smířit s nespravedlností kolem nás a rozhodneme 
se proti ní něco dělat, i kdybychom tím pomohli 
třeba jen jednomu člověku. Ten, kdo se toho odváží,
tím spolupracuje na Božím díle spásy. A to za tu 
někdy frustrující námahu přece stojí.



Píseň: 636

VP (308)
Úvod:
Chceme dnes slavit svatou večeři Páně – hostinu Kristova 
království, která symbolizuje otevřenost příchozím, otevřenost 
těm, kteří lační po slovu pravdy.
Tento hod slavíme na připomínku Ježíšovy poslední večeře s 
učedníky. Také jako povzbuzení a posilu pro toto společenství 
víry. Konečně, tato slavnost je předjímkou hostiny budoucí, 
kterou s nadějí očekáváme.

Vyznání vin:
Při setkání s živým Kristem se ztišme v pokoře před Bohem:
Pane, před tebou rozpoznáváme, že nejsme hodni, abys k nám 
přišel. Vyznáváme, že máme mnoho společného s tím, co je ti 
protivné a odporné. Vyznáváme vlažnost své lásky, slabost víry,
ochablost služby. Před tebou i před ostatními vyznáváme své 
viny.
Jestliže tomu tak je, odpovězme společně a přece každý sám za
sebe: Vyznávám
Věříme, že pro jméno Ježíše Krista nám nabízíš odpuštění. Že 
nás vyvádíš z toho, co svazuje, z toho , co nám brání, abychom 
před tebou byli svobodní. Věříme, že nám v Kristu obnovuješ 
možnost žít z tvé pravdy a sloužit ti z celého srdce.
Jestliže tomu tak je, přiznejme se k tomu slovem: Věříme
Když tě, Pane, prosíme o odpuštění, a o znovuobnovení vztahu 
s tebou, chceme také sami konkrétně a osobně odpustit a žít v 
otevřenosti s druhými.
Vyznejme to slovem: Odpouštíme

Slovo milosti:



Poslyšme slovo potěšení, jak ho zvěstuje prorok Ozeáš:
Zamiloval jsem si tě, lide můj, a zavolal jsem tě jako svého 
syna, abys vyšel z otroctví, praví Hospodin. Cožpak bych se tě 
mohl vzdát? Nedám průchod svému hněvu, protože jsem Bůh a
ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe a nepřicházím s 
hněvivostí.

Ustanovení:
Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal při večeři chléb, vzdal 
díky, lámal jej, dával svým učedníkům a řekl:

Vezměte a jezte z toho všichni, toto je mé tělo, které se 
za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Po večeři vzal i kalich a řekl:

Pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která 
se za mnohé vylévá na odpuštění hříchu. To čiňte, kdykoliv z 
něj budete pít, na mou památku.

Neboť kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, smrt Páně 
zvěstujete, dokud on nepřijde.

Modlitba nad dary
Modleme se: Pane, náš Otče, děkujeme za tvou blízkost, za to 
že s každým z nás počítáš. Děkujeme, že smíme zakoušet 
aspoň částečně tvé království tady na zemi. Děkujeme za 
společenství u tvého stolu, za bratry a sestry a také za chléb a 
víno. Díky tobě, Bože, neodcházíme s prázdnou, ale naplněni 
pokojem a obdarováni milostí. Děkujeme ti za otevřenou náruč,
se kterou jsi nás se všemi chybami přijal u svého stolu. 
Děkujeme za možnost stejně tak přijímat ty, kteří nám ublížili. 
Děkujeme za posilu do dalších dnů, možnost začít znovu bez 



starých křivd, které nás svazovaly a bránily nám vidět střípky 
tvého království kolem nás.

Apoštolské vyznání víry

Pozvání:
A nyní již přistupujte, neboť vše je připraveno. Přistupte a 
vizte, jak dobrý je Pán

Během vysluhování zpěv písně 308

Propuštění:
Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: 
Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi
můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, 
nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě 
nepopálí.
Jděte v pokoji!

Přímluvná modlitba: Náš Pane, dnes se přimlouváme 
především za ty, kdo od tohoto roku nečekají nic dobrého a s 
obavami vyhlížejí, co přijde. Dej, ať k nim promluví tvé 
evangelium a probudí v nich znovu naději.
Přimlouváme se za ty, komu se loňský rok nepovedl a do toho 
dalšího si nesou výčitky a křivdy. Dej, ať také oni slyší 
radostnou zvěst, že ty máš odpuštění pro každého. Ať posilněni
tvým Slovem dokážou odpustit druhým i sobě.
Prosíme za země, zasažené válkou, za ty kdo prchají před 
násilím a nevědí, jestli jsou jejich blízcí naživu. Působ svým 
Svatým Duchem pokoj mezi lidmi, veď národy ke smíření.
Taky prosíme za lidi těžce nemocné, pro které tento rok bude 
nejspíš jejich poslední. Navštiv je svou láskou a dej ať poznají, 
že i pro ně platí zaslíbení věčného života.



Prosíme i za naši církev – mnoho sborů má obavy, jak vyjdou s
penězi, jestli najdou faráře, jestli úplně nezaniknou. A tak 
prosíme obnovuj naši víru a připomínej nám, že jsme tvá 
církev, že ty nás povoláváš ke službě a že, dokud naše služba 
trvá, nedáš své církvi zaniknout. Otče náš...

Poslání: Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se 
mne a budete žít! Am 5

Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní 
nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě 
svou tvář a naplní tě pokojem.

Píseň: 606


