
Klášter 6. 12. 2020

Introitus: Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a 
náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“ (Ž 126; 1-2)

Modlitba: Hospodine, náš Pane, děkujeme za milost, kterou nám prokazuješ. Děkujeme, že jsme se 
zde mohli dnes sejít, děkujeme, že jsi nás opatroval v těchto nebezpečných časech. Bože, vzpomínáme 
také na ty, kdo nás opustili. Na naše blízké, se kterými se už neuvidíme. Prosíme, buď s těmi, kdo zažili
ztrátu, navštiv je svou láskou. Dej, ať ve společenství našeho sboru naleznou oporu a útěchu. Ježíši 
Kriste, víme, že jsme jako církev teď během karantény nedělali tolik, kolik bylo možné. Vyznáváme, že
jsme v žité víře zpohodlněli, že jsme na tebe často zapomínali, že jsme někdy propadali beznaději nebo 
se nechali převálcovat všudypřítomnou naštvaností a skepsí. Prosíme, odpusť nám. Dej, ať v hostině 
Tvého stolu, kterou dnes budeme slavit, nalezneme ujištění o tvém slitování. Duchu svatý, náš 
Posvětiteli, naplň svou přítomností toto shromáždění. Dej ať se nám slova Písma, chléb a kalich stanou 
posilou pro další dny. Veď nás, ať opouštíme zvyky a plány, které dlí v pomíjivosti a sledujeme cestu, 
která směřuje k životu věčnému. Amen

1. čtení: J 2; 13-22

2. čtení: Ž 122

„Zaradoval jsem se, když mi řekli – půjdem do Hospodinova domu!" A pevně věřím, že jsem nebyl 
jediný, sestry a bratři, koho potěšilo, že se zase můžeme scházet k bohoslužbám v našem kostele. 
Myslím, že nás tahle zkušenost trochu přiblížila k našim předkům, kteří chodili to tohoto kostela často 
z velké dálky – někteří dokonce až z Broumova. Jít v neděli na bohoslužby, to byla vzácnost, člověk 
opravdu „přehodil výhybku“ do svátečního času, musel nechat domov, práci i aktuální starosti za zády 
a mohl se tak plně soustředit na den odpočinku. Pravda – byl to poněkud více aktivní odpočinek, než by
se asi leckomu líbilo, ale to neděli na svátečnosti nijak neubíralo, stejně jako fakt, že po tak dlouhé túře 
dorazili poutníci do kostela určitě pořádně zpocení a ukoptění. Také pro nás se bohoslužby v kostele 
staly vzácností – i když z jiných důvodů. Snad nikomu z nás netrvala cesta sem víc, než pár desítek 
minut. To je samozřejmě velice příjemné, ale jako všechno v životě, má i tenhle komfort své stinné 
stránky. Například je mnohem těžší, se odpoutat od všedních starostí a naladit se na „sváteční vlnu“, 
když víme, že nejdéle za dvě hodiny budeme zpátky doma. Můžeme to ale pojmout jako výzvu a teď, 
když můžeme být konečně zase v kostele, se na bohoslužby opravdu soustředit – užít si ten sváteční 
čas. Nenechat si ho pokazit všedností. Možná se mnou budete souhlasit, že v kostele by to soustředění 
mohlo jít snáz, než když jsme měli bohoslužby doma, kde člověka obklopuje neumyté nádobí, 
vadnoucí kytky, kapající kohoutky,… Má to svůj dobrý důvod, že máme zvláštní prostor – třeba na 
trochu hůř dostupném místě, který je určen ke společnému slavení, chválení, modlení a naslouchání 
evangeliu. Mít svůj kostel a moct tam každou neděli chodit, to je veliký Boží dar – a třeba nám ta 
zkušenost s COVIDem nakonec pomůže, lépe tenhle dar docenit. A s ním třeba i ten den odpočinku.
Ještě větší vzácnost byla cesta do Chrámu pro Izraelce v biblických dobách. Chrám byl pouze jeden pro
celé království, a lidé do něj putovali ze všech koutů země. Protože tady mluvíme už i třeba o stovkách 
kilometrů, tak se většina Židů vypravila do Chrámu jen třikrát do roka – na velké svátky. Ale ty svátky 
pak stály za to! Hloučky poutníků se postupně spojovaly ve větší proudy a při závěrečném stoupání se 
už k Jeruzalému valily nesčetné zástupy, jako obrovská řeka. Zpěv žalmů, jako je ten, který jsme dnes 



slyšeli, se nesl krajinou. A taky jeruzalémští vyběhli na hradby, mávali na poutníky a zpívali radostné 
písně. Takový svátek byl skutečnou celonárodní událostí – každý ho mohl prožít nejen jako jednotlivec,
nebo člen rodiny, ale společně s celým Božím lidem. A po návratu domů, každý na uplynulé svátky 
ještě dlouho vzpomínal, a žil z té radostné energie.
Našim židovským předkům ve víře nás naopak koronakrize ještě více vzdálila – Velikonoce, vrchol 
církevního roku, jeden ze dvou hlavních svátků, jsme strávili zavření doma. Museli jsme vzít za vděk 
bohoslužbami, přenášenými televizí, za své vzaly taky lidové zvyky. Někdo se vyrazil poveselit aspoň 
do hobby marketů nebo nákupních center, které byly na rozdíl od kostelů otevřené. A tak, zatímco 
chrámy konzumu pukaly pod náporem návštěvníků, chrámy Boží zely prázdnotou. Ježíšova slova o 
tom, že „nejen chlebem živ jest člověk“, dokázala přesvědčit Satana, ale evidentně ne naši vládu. „No 
co, teď už je to konečně za námi“ oddychli jsme si v květnu. Ale uběhlo půl roku a my jsme si začali 
dělat starosti, jak to bude s druhým velkým svátkem – s Vánoci. Opět se rozběhla opatření, opět se 
rušily bohoslužby, opět nikdo netušil, jak se to bude vyvíjet. Naši vládcové, zodpovědní za náš stát, 
proleželi léto u moře, a na druhou vlnu pandemie koukali doslova jak z jara. A tak se hledali viníci – 
zkoumalo se, jestli za to může neukázněná mládež nebo matematický model, padaly hlavy ministrů. 
Zkoušelo se to i ono, napětí rostlo, česká vynalézavost v obcházení pravidel pokořila další milníky. Je 
skutečný zázrak, že v tomto chaosu, snad ještě horším, než na jaře, nejspíš stejně budeme moct oslavit 
většinu adventu a Vánoce společně v kostele. A když říkám zázrak, tak to není metafora – vzhledem k 
tomu, jak „úspěšné“ byly různé chytré karantény, lockdowny, trasování – a další naše lidské snahy o 
poražení viru, můžu s klidným svědomím říct, že je to dílo Boží – ne našich politiků.
Možná si teď říkáte „Ten ale vyvádí. Nepřehání to už náhodou?“ Sestry a bratři, já úplně chápu 
rozpaky, které tohle moje bědování může působit. Samozřejmě je vždycky potřeba zvažovat, nakolik v 
dění kolem nás spatřovat Boží vůli. Když se člověk potřicáté modlí „ať už to skončí“, tak ho napadne, 
jestli je to skutečně takový problém, aby do toho tahal Boha. „Tak nemůžu do kostela – no a co? Na 
světě je přece spousta mnohem horších problémů“. Já uznávám, že možná vidím situaci příliš 
vyhroceně. Že jsem ovlivněný tím, jak moc mi chybělo společenství našeho sboru, skutečné 
bohoslužby, skutečný sborový život. Na druhou stranu – kdy jindy se máme upínat k Bohu, než když se
to týká našeho života víry? Ono celkově jedna z příčin krize dnešní evangelické zbožnosti, je to, že se 
bojíme modlit. Z obavy, abychom se nemodlili špatně, nebo abychom nezaplevelili modlitby 
zbytečnostmi, z nich vytěsňujeme náš všední život, malá trápení, drobné radosti… a zůstávají nám jen 
velké světové problémy, nebo závažná témata, jako je zdraví, rodina, bezpečí… Jenomže Bůh k nám 
přichází často nenápadně – právě skrze ty všední situace, radosti a strasti. Tohle je přece hlavní zvěst 
adventu. A tak by byla chyba, myslet si, že něco takového nestojí za modlitbu. A tak vám chci, sestry a 
bratři, nabídnout ještě jednu výzvu: ať už jste se mnou dneska souhlasili, nebo ne – zkuste se na to, že 
můžeme společně oslavit advent a Vánoce, dívat jako na dar od Boha. Jako na malý projev jeho veliké 
lásky. Jsem si jistý, že tenhle pohled naše bohoslužebná setkání skutečně promění. A tím bude vánoční 
zázrak zase jednou přiveden k životu. Amen

Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za církev, hlavně tam, kde zpohodlněla a chová se, jako 
by tě nepotřebovala. Za místa, kde církev žije ze zvyku a ne z tvého oživujícího Slova. Prosíme, 
zachraň nás před takovým mrháním milostí, které se nám od Tebe dostalo. Přimlouváme se za malá 
společenství, kde jsou všichni unavení a rezignovaní. Kde mají obavy, jestli se vůbec ještě sejdou, až se
kostely opět otevřou. Kde jsou zklamaní, že se národ český stále nenavrací ke Kristu. Prosíme, ať je 



jim posilou třeba i to, že se za ně modlíme. Přimlouváme se za sbory, kde není, kdo by zvěstoval 
evangelium. Taky za kazatele, odcházející ze služby, protože nevidí, že by jejich snažení mělo nějaké 
výsledky. Pane, smiluj se a buď svým Duchem všude, kde je hlad po Tvém Slovu. Přimlouváme se za 
všechny, kdo nesou břemeno odpovědnosti. Přimlouváme se zvláště za nemocné, za lidi v bolestech a 
nejistotě, za osamělé a opuštěné, za zklamané a zrazené. Pane, ty sám konej dílo svého Království a 
chceš-li, zapoj nás do toho. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království 
tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen


