
Klášter 20. 6. 2021

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští 
všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým 
milosrdenstvím a slitováním  (Ž 103)

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 23

Modlitba: Bože, děkujeme že nás stále voláš a hledáš. Že se Ti nikdo nevzdálí natolik, aby ses o něj 
přestal starat. Děkujeme, že Ti záleží na každém z nás. A že Ti záleží i na těch, kdo nemají žádné 
jiné zastání – na které si nevzpomeneme, nebo děláme, že neexistují. Prosíme, dávej nám odvahu, 
tuhle úžasnou zvěst, že před Tebe vede cesta k záchraně, vyřizovat všem lidem kolem. A hlavně 
těm, za kterými bychom nejraději vůbec nešli – třeba právě oni potřebují slyšet o Tobě. Prosíme, ať 
dokážeme nacházet správná slova – aby bylo naše zvěstování pravdivé a srozumitelné. A ať jsou 
naše slova v souladu se skutky milosrdenství, které nás učíš skrze svého syna Ježíše Krista. Bože, 
vzdáváme Ti chválu za to, že jsi nás shromáždil v tento sbor. Prosíme, pomáhej nám, aby láska, 
radost a odpuštění mezi námi rostly a vítězily nad lhostejností a strachem. Amen

1. čtení: Ř 14; 1-11

Píseň: 607

2. čtení: Lk 15; 1-7

Sestry a bratři, Ježíš jako dobrý pastýř, nesoucí na ramenou zatoulanou ovečku – to je jeden z 
nejčastějších způsobů, jak si Krista představujeme. Je to totiž velice hezká představa: Jak se spouští 
do různých roklí, kam se může člověk zřítit, že po nás pátrá na různých bludných cestách. A přivádí 
člověka zpátky k Otci, tam kde je bezpečí. Problém s takovou představou je, že je tady všechna 
práce ponechána na Kristu. My můžeme zaujmout v podobenství místo buď ve stádu těch 
spořádaných 99, nebo té tulačky – podle toho, jak se kdo v životě cítí. Ale dobrý pastýř – to je role, 
vyhrazení někomu jinému.
Ale Ježíš se obrací přímo na své posluchače. Říká Farizejům „Má-li někdo z vás 100 ovcí“… Jde 
mu tedy o to, jak se zachovají posluchači, nebo čtenáři jeho podobenství. Přitom ale mluví tak, jako 
by chování pastýře bylo úplně samozřejmé pro každého, kdo se řídí selským rozumem. Není ovšem 
zcela jisté, jestli se Ježíšova představa selského rozumu potkává s tou naší: Už při jeho tvrzení, že 
by přece každý nechal těch 99 na pustém místě a šel hledat jednu ztracenou, se můžou někteří 
ošívat. Nechat stádo bez dozoru může být riskantní. Může vzniknout větší ztráta, než ta 1 toulavá 
ovce. V tomto bodě ale ještě „selský rozum“ příliš netrpí - ovce může třeba někdo pohlídat. 
Výpravy za zatoulanými ovcemi jsou odjakživa běžnou součástí pastýřské práce. Větší problém ale 
může mít posluchač (zvlášť pokud je zasvěcen do chovu ovcí), s tvrzením, že když pastýř ovci 
nalezne, vloží si ji na ramena. Snad kdyby byla zraněná – to by skutečně bylo nejrozumnější řešení. 
Ale pokud může jít po svých, tak přece není nutné se s ní tahat – odhaduji proto, že většina lidí by 
spíš poháněla ovci před sebou. Ovšem jsou to především slova o radostném oslavování, kde má 
Ježíš nerealistická očekávání. Ví vůbec, jak často se zaběhne ovce? Kdyby měl pokaždé pastýř 
strojit hostinu, tak brzy přijde na buben. A navíc, co by si pomysleli všichni ti přátelé a známí, 
kdyby takové pozvání dostali? Nalezení ztracené ovce byla skutečně spíš běžná rutina, než nějaká 
vzácná událost.



Ježíš si je samozřejmě těchto rozporů vědom – provokuje nás ale k zamyšlení. Tím, jak samozřejmě
mluví o neobvyklém chování pastýře, má lépe vyniknout rozdíl mezi naším a Božím uvažováním. 
Tedy – on by ten Boží přístup měl být samozřejmý: je to řád, který Bůh připravil pro své  stvoření. 
Jenomže lidé, zvaní farizeové, měli svůj vlastní výklad tohoto řádu, který jim připadal logický, a do 
kterého si nenechali kecat – ani od Božího Syna.
A zatímco ohledně chovu ovcí nebo v jiných praktických záležitostech, se s Ježíšem nejspíš klidně 
shodli, problém nastal, když došlo na vztah k hříšníkům – tedy k těm, kdo nežijí podle zákona, 
který Bůh daroval Mojžíšovi. Farizeové takovými lidmi pohrdali a seč mohli, se jim vyhýbali. 
Pokud si tedy zrovna nechtěli v přesile shladit žáhu na nějaké bezbranné ženě. Ježíš naopak takové 
lidi vyhledával, nechával je přicházet a stoloval s nimi. Že to nedokázali pochopit farizeové, je 
jasné. On by ale takový přístup neobstál ani před naším „zdravým selským rozumem“: čas je tak 
vzácný – proč ho věnovat nějakým pochybným existencím, když je tolik slušnějších lidí, s kterými 
ho můžeme strávit? A jak si vůbec může být Ježíš jistý, že se doopravdy změnili - co když to jen 
předstírají? Nebo – dejme tomu, že on to pozná. Ale my to nedokážeme. Tak jak ho v tom máme 
následovat, když nás každý může napálit? Lepší je, držet si od lidí se špatnou pověstí odstup, příliš 
jim nedůvěřovat, brát všechno, co říkají a dělají, s rezervou… Sestry a bratři – to byl jen takový 
příklad, jak nás může selský rozum vzdálit od Boha. A jak se z nás nevědomky stávají farizeové.
Dnešní podobenství je ale především výzvou k následování – role zachránce se může zhostit každý 
z nás: znamená to zůstat otevřený lidem, kteří nějak uklouzli, selhali, zbloudili… neschovávat se za 
lidové moudro, že každý je svého štěstí strůjce. Nebýt jako pastýř, který si řekne „no co, mám ještě 
99 ovcí – to je beztak víc, než na kolik mám čas a síly“. Znamená to uznat nepříjemný fakt, že taky 
na nás často záleží, jestli se ztracená ovce zachrání: Ani člověk s pevným odhodláním se změnit, to 
nedokáže, když ho ostatní nepřijmou – když mu to neuvěří. A často se dveře k záchraně člověku 
otevřou teprve tehdy, když zažije důvěru a přijetí. Přesně takhle zachraňoval Ježíš.
Slova o radostné oslavě, která následuje po nalezení ovce, jsou pro nás ujištěním, že v nebi všichni 
drží palce každému, kdo se snaží dát svůj život do pořádku. A to pro nás může být velkým 
povzbuzením, ať už se v tom příběhu ocitneme v jakékoliv roli. Pokaždé je k tomu totiž potřeba 
velká odvaha. Ale kde nad nedůvěrou a odsuzováním vítězí radost – tam je to jako v nebi.

Píseň: 694

Ohlášky

Přímluvná modlitba: 
-přimlouváme se za všechny, kdo se cítí ztraceni. Kdo neví co se životem, nebo se vydali na špatnou
cestu a teď neví kudy zpátky. Ať jim jako maják k záchraně svítí tvé Slovo. Ať ho dokážeme 
pravdivě zvěstovat.
-za ty, kdo jsou si svou životní cestou až příliš jistí – nepřipouští žádnou chybu, ze všeho viní druhé 
a žijí ve lži. Dej ať i k nim pronikne zpráva, že ty přijímáš každého takového, jaký je – i s 
nedostatky.
-Prosíme za země a společenství, jejichž cesty se rozcházejí – za ty, kdo spolu nedokážou vycházet. 
Prosíme, žehnej každému, kdo nezdává snahu o nalezení cesty k poklidnému soužití. Kdo nevzdává
dialog ani s dlouholetými nepřáteli. 
- prosíme také za církev po celém světě – ať nasloucháme Tvému volání a hledáme cestu zpátky k 
Tobě, když se ti vzdalujeme. Prosíme, ať Ti neděláme ostudu, ale ať na tom, jak spolu žijeme lze 
zahlédnout něco o tom, jaké je Tvé království.
Otče náš…

Poslání: ‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou 
zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil 
zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ (Lk 4)



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

Píseň: 157


