
Klášter 25. 7. 2021

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

Introitus: Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme 
slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou 
v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i 
mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je 
pravdivá. Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste
plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat 
Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. (Kol 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: Ž 92

Modlitba: Bože, děkujeme, že jsi ve své dobrotě a moudrosti stvořil dnešní den. Že jsi ho oddělil 
od ostatních, jako den, kdy tě můžeme společně chválit, společně ti předkládat, co máme na srdci, 
společně naslouchat Tvému Slovu. Víme dobře, že není snadné vzpomenout si na Tebe uprostřed 
všedního shonu, a tak prosíme, ať v nás Tvé Slovo dnes zakoření v našich srdcích – ať potom zraje 
a vydává ovoce v dalších dnech. Ať se i všední čas práce, odpočinku či rodinného života stane 
bohoslužbou. Bože, prosíme uč nás žít k obrazu Tvému. Amen

1. čtení: Lk 17; 11-19

Píseň: Jak dobré a utěšené (S 442)

2. čtení: Ž 8

V žalmové sérii teď několik žalmů přeskočíme a budeme se věnovat tomu osmému. Ten, zásluhou 

kapely Oboroh, znají i lidé, v četbě Bible ne až tak horliví. Až se vnucuje otázka, proč se raději 

nevěnovat méně známým žalmům? Takovým, na které si člověk, když otevírá Bibli, sám 

nevzpomene? Aby se taky v kostele něco dozvěděl a rozšířil si své písmácké obzory.

Nebojte, přátelé – dojde na ně. Žalm 8 jsem ale vybral po tom druhém záměrně – pro ilustraci, jak 

rozmanitý žánr žalmy jsou: minulý týden jsme slyšeli hněvivá slova, líčící strašlivého Hospodinova 

vyvoleného – krále nad Sionem, i když jako podtón tam nenápadně zazníval taky Boží humor. Zato 

dnes čteme báseň, plnou úžasu, který tryská ze srdce žalmisty jako pramen čisté vody. Jestli něco 

skutečně nelze sbírce žalmů vytýkat, tak to, že by byly všechny na jedno brdo.

Dnešní žalm je důležitým svědectvím o víře v Boha, která je živá, i ve chvílích, kdy člověka zrovna 

nic nepálí: v těch slovech není ani stopy po napětí nebo bolesti, dýchá z nich radostná vděčnost. 

Taková víra totiž, překvapivě, není právě samozřejmá. V úvodu knihy Jób Satan vyjádřil 

přesvědčení, že lidé mají Boha v úctě když jim žehná, ale začnou mu zlořečit, jakmile na ně dopustí

neštěstí. Naše zkušenost nicméně bývá často přesně opačná –  mnoho lidí si dnes vzpomene na 

Boha, když na ně doléhá nebezpečí nebo bolestivá ztráta. A tak s výstižnější charakteristikou 

zbožnosti dnešního člověka přišel Erich Maria Remarque, když napsal „V zákopech nejsou žádní 

ateisté“. Je to skutečně zvláštní – jako by byla víra nejpřirozenější, když jsme na dně a bezradní, 



když nám už nestačí síly na to, co život přináší. Zato spokojenost, klid a prosperita – to jsou praví 

zabijáci duchovního života, kteří vyprazdňují kostely účiněji než morová rána.

Nadávat na dnešní nevděčnou dobu ale nemá příliš smysl: Když se začteme do Biblických příběhů, 

zjistíme, že v tomto ohledu není nic nového pod sluncem. SZ nesčetněkrát vypráví o tom, že se 

Boží lid rozpomenul na Hospodina a volal k němu teprve tehdy, když je ohrožoval nějaký mocný 

nepřítel. A že jim pokaždé rychle otrnulo, takže brzo už zase vesele páchali to, co je zlé v očích 

Hospodinových, ještě hůř než jejich otcové.

Až by se mohlo zdát, že je vlastně normální mít Pána Boha jako takovou KPZ, která většinu roku 

leží někde zahrabaná a vytáhneme ji, až když nám vážně teče do bot. A právě proto je důležité číst 

žalmy. To jsou svědectví o zbožnosti lidí, kteří nešli s davem. Lidí, kteří pamatovali na Hospodina 

dřív než nastaly dny, ve kterých člověk nemá zalíbení, jak k tomu nabádá kniha Kazatel. Co je 

potřeba dělat, abychom si tuhle žalmovou zbožnost osvojili?

Překvapivě, rozdíl spočívá už v tom, jak se člověk dívá na svět kolem sebe: Je to pohled predátora, 

který vidí svou kořist – prostředek k vlastnímu obohacení? Sebejistý pohled dobyvatele, který se 

kochá tím, co všechno už dokázal objevit, pochopit a ovládnout? Nebo je to ostražitý pohled, který 

pátrá po nebezpečí? Pohled člověka, který musí s okolním světem bojovat, aby přežil. Anebo je to 

pohled naplněný úžasem z toho, jak krásný a důmyslný svět nám Bůh dal k obývání? Jak výsadní 

místo v něm máme.

Právě tak se na svět dívá autor dnešního žalmu. Pokorně se ptá: Co je pro Tebe, Bože člověk – čím 

jsem si to všechno zasloužil? Nevíme, co právě prožíval – třeba zrovna sklidil dobrou úrodu. Nebo 

seděl u stolu se svými přáteli. Možná skutečně jen hleděl na noční oblohu a nemohl se na tu krásu 

vynadívat. Anebo se už ve stáří ohlížel za svým životem a viděl, že toho dobrého v něm bylo 

mnohem víc, než kolik by si, upřímně, svým počínáním mohl zasloužit. Cítí tu nepatřičnost – to 

vážně Bože chceš, aby se o tvé úžasné stvoření starali takoví, jako jsem já? Nebojíš se, že to 

dopadne špatně? Ty mě/nás teda musíš milovat!

Hlas vděčnosti, který teď rozechvívá žalmistovo nitro, bývá ale často zasutý pěkně hluboko. 

Vděčnost totiž otupuje naše predátroské a dobyvatelské instinkty, které nás ponoukají, urvat co se 

dá. A těmito instinkty, přestože by se více hodily k tomu žravému mořskému netvoru, než k obrazu 

Božímu, se právě rádi necháváme v životě vést. Že je to problém – o tom asi není potřeba obsáhle 

mluvit: kdo nějakým způsobem sleduje média nebo internet – ten každý den vidí desítky takových 

jizev, které naše nenasytné tesáky zanechávají na Božím stvoření.

K tomu, aby se z nás nestávali dravci, je dobré najít si čas na věci, ze kterých není žádný měřitelný 

užitek. A nacházet ho pravidelně: přečíst nějakou knihu, zajít do divadla nebo do kina, chodit na 

výlety do přírody, poznávat města s krásnou architekturou, navštěvovat přátele nebo poznávat nové 

lidi… Anebo se při práci na chvíli zastavit a obdivovat důmyslnost nástroje, se kterým pracuju. 

Uvědomit si, kolik lidské geniality se skrývá v obyčejném šroubováku, v propisce, počítači nebo 

traktoru. Tohle a mnoho dalšího, jsou ty kanály, kterými se vděčnost dostává na povrch a stává se 

žitou realitou. A ona pak i ta práce nebo různé všední záležitosti dostanou jinou chuť. Život, ve 



kterém je jako koření přítomná vděčnost, může být na pohled z venku obyčejný, a přesto v něm 

člověk stále nalézá tolik dobroty, krásy a důstojnosti. Přesně tak, jak to Pán Bůh pro nás zamýšlí.

Píseň: 627

Ohlášky

Píseň: 684

Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za ty, kdo strádají, trpí nebo ztratili naději. Buď s nimi
a dej jim pocítit svou lásku. Prosíme, dej, ať před jejich bídou nezavíráme oči, ať v nich dokážeme 
poznat svého bližního.
Přimlouváme se za země, kde se válčí, za lidi, kteří jsou na útěku a za ty, kdo mají obavu, zda se 
dožijí zítřka. Prosíme, ať tvůj Svatý Duch působí pokoj mezi lidmi, ať znesvářené strany dovedou 
řešit konflikty bez krveprolití.
Přimlouváme se za tvou církev, za kazatele, za ty, kdo v církvi nezištně pracují, za ty, kdo se na 
službu v církvi připravují, za všechny naše bratry a sestry. Ať jsme jako jedno tělo, jedna 
neporušená církev, sloužící všem lidem.
Přimlouváme se také za naši zemi, prosíme, obdaruj ty, kdo ji spravují moudrostí a pokorou. 
Prosíme za dobré vztahy ve společnosti, za ochotu naslouchat těm, kdo mají jiný názor. Prosíme, ať 
si dovedeme odpouštět. Otče náš…

Poslání: Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Kol 
2)

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

Píseň: 171


