
Klášter 31. 7. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát 
nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať 
se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!  (Ž 46; 2-4, 12)
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 1

Modlitba: Bože, děkujeme, že nás chráníš před různými nástrahami, těmi kolem nás, i těmi, které 
se skrývají v našich srdcích. Děkujeme za všechny dary, kterými nám prokazuješ svoje 
milosrdenství – hojnost všeho, co potřebujeme k životu, bezpečný domov, nádherné letní dny, milé 
úsměvy přátel i lidí zcela neznámých. A také za církev: za to že jsi nás pozval, abychom 
pokračovali v tvém díle. Děkujeme za každého, kdo cítí, že ho toto tvé společenství obdarovává a 
mění k lepšímu. Uvědomujeme si, že jsme nedokonalí spolupracovníci, že často děláme věci 
nešikovně, polovičatě nebo úplně špatně. Proto ti děkujeme především za tvou lásku, se kterou nám 
odpouštíš naše chyby a dáváš nám možnost je napravit. Prosíme, buď nám stále přítomen a veď nás 
svým Slovem po cestě, která vede ke spasení.
Amen

1. čtení: Iz 40, 3-10

Píseň: 598

2. čtení: Mt 3, 1-6; 11

„Čiňte pokání“.  Sestry a bratři, pokud by Jan Křtitel měl svůj tým poradců, asi by se od nich 
dozvěděl, že začít takto svůj první veřejný projev není právě vhodný způsob, jak získat stoupence 
pro své myšlenky. Lidé neradi slyší, když je někdo kárá, volá k zodpovědnosti za jejich chování, a 
vyzývá je, aby litovali svých vin. Zdá se téměř nemožné, že by se výzva k pokání mohla setkat s 
ohlasem v konkurenci líbivých sloganů, které slibují království Boží už tady na zemi, a ujišťují o 
tom, že lidé si lepší budoucnost zaslouží. Kdo chce u lidí, uspět, musí se líbit. A Jan Křtitel přitom 
měl předpoklady k tomu, aby se líbil - byl to ohnivý řečník, měl vizi a byl kritický. Jenomže 
problém byl v tom, že svou kritiku cílil špatným směrem, totiž přímo na své publikum, a to je chyba
které by se měl každý vůdce lidu (řecky démagog) vyvarovat – oblíbený je spíš ten, kdo se zaměří 
na jednu výraznou skupinu a tu pak viní ze všeho špatného, co se ve společnosti děje. Posluchačům 
tento rozvratný živel vylíčí v náležitě ďábelských barvách a nádavkem slíbí, že těm zlořádům 
zakroutí krkem, pokud k tomu dostane patřičné pravomoci. Jan by možná udělal lépe, kdyby brojil 
třeba proti nenáviděným Římanům nebo třeba těm rouhačským Samařanům, a kdyby příchod 
Království nebeského podmínil jejich vyhnáním. To že v celé Evropě i ve Spojených státech bodují 
populisté, je aktuálním dokladem toho, že tento postup je osvědčenou cestou k úspěchu v každé 
době.
Ovšem, na dnešním oddíle je zarážející právě to, že Janovo kázání se setkalo s ohlasem v 
Jeruzalémě i po celém Judsku,  přestože on se k žádné formě populismu neuchýlil – jeho výzva k 
důslednému přehodnocení života k němu přiváděla zástupy lidí, kteří vyznávali své hříchy a toužili 
přijmout křest na znamení odpuštění. Jan se nestaral o svou prestiž – věděl, že se blíží zásadní 
dějinný zlom a považoval za svou povinnost pomoci svým krajanům připravit se na nový řád, zvaný
Království nebeské, ve kterém nemá místo žádná faleš, křivost ani zloba a ve kterém nelze obstát 
bez zásadní změny smýšlení a jednání. Protože právě o tohle při pokání jde – ne si sypat popel na 
hlavu a bědovat nad svým promarněným životem, ale začít se na svět dívat jinak – vzdát se 
představy, že jsem ten jediný, na kom záleží, kolem koho se otáčí svět. Začít si více všímat druhých 



lidí, vzít vážně, že člověk často získá víc, když se nedere za každou cenu dopředu.
Jan tímto svým přístupem hodně riskoval, taky za svou nesmlouvavou kritiku poměrů na 
královském dvoře zaplatil nejdřív vězením a později i životem. Z osobního hlediska prohrál, ale 
měřeno optikou dalších staletí to je právě on, koho si z Ježíšových současníků připomínáme jako 
ryzího a odvážného proroka, zatímco houfy různých demagogů a Herodových patolízalů dávno 
zmizely v propadlišti dějin.
Současná církev se může od Jana Křtitele naučit důležitou lekci – to když se vnucuje myšlenka, 
jestli evangelium, které zvěstujeme, není pro dnešního člověka příliš radikální a těžko stravitelné, 
jestli není na čase slevit z některých Kristových nároků, aby byla církev přístupná pro široký okruh 
lidí a nezašla na úbytě. V takové chvíli je dobré mít na paměti, že to nejsme my, kdo probouzí v 
lidech víru, ale Ježíš Kristus, kterému pomáháme, když kážeme jeho evangelium pravdivě a bez 
cenzury. Vzpomínka na Jana Křtitele nám může pomoct, abychom se přitom nebáli veřejného 
mínění ani případného odporu státních představitelů.
Jan ale navíc příliš neřešil ani své hmotné zajištění – žil v pustině, v podstatě jako bezdomovec, 
neměl ani pořádné šaty a živil se tím, co mu Bůh seslal. Díky tomu, že se nestaral o pokrm ani o 
oděv (jak k tomu později Ježíš vybízel své učedníky) se mohl plně věnovat své kazatelské činnosti. 
Nepotřeboval granty ani štědré sponzory a tím pádem mu nehrozilo, že bude muset tančit podle 
jejich pískání, které občas bývá dost falešné.
Také v tomto ohledu šel Jan proti proudu, už odnepaměti přece platí, že bohatství, vystavované na 
odiv, je nejen ukazatelem společenského postavení, ale také známkou solidnosti. Drahá limuzína, 
značkové oblečení a vila u moře tak často slouží k zamaskování toho, že jejich majitel je uvnitř 
prázdný jako pozlacený nafouklý balón. Jan žádné takové pozlátko nepotřeboval, jeho zvěst, 
skromnost a soulad mezi učením a životem působily, že ho stoupenci i protivníci brali vážně. To je 
druhá lekce, kterou se může církev od Jana Křtitele naučit – aby nebyla prodejná a nehájila zájmy 
mecenášů a sponzorů, ale pouze zájmy Ježíše Krista, který je jejím jediným Pánem. A aby kvůli 
starostem, jak opravit kostely a zaplatit kazatele, nezapomínala na své hlavní poslání, kterým je 
zvěstovat Slovo Boží, vysluhovat svátosti a pomáhat potřebným.
Do třetice byl Jan Křtitel skromný nejen materiálně, ale také duchovně -  lidé přicházeli z daleka, 
aby se od něj dali pokřtít, i sám Ježíš ho požádal o křest a později o něm řekl, že je to největší 
prorok, jaký se doposud narodil. Jan byl tak výjimečně silná osobnost, že se mezi jeho stoupenci 
mluvilo o tom, že možná právě on je tím Mesiášem, jehož příchod byl v té době mnoha Židy 
netrpělivě očekáván. Většího uznání se mu ani nemohlo dostat. Jan si ale nenechal slávu stoupnout 
do hlavy. Věděl, že je pouhý služebník přicházejícího Mesiáše, kterému připravuje cestu. Aby 
ilustroval, o kolik ho převyšuje, odmítl spekulace o svém vlastním mesiášství s tím, že on, Jan, není 
hoden, aby skutečnému Mesiáši rozvázal řemínek obuvi. Jan přijal svou roli služebníka jako svůj 
životní úkol, na který napnul všechny své síly, jeho pokora mu zabránila, aby využil svůj vliv k 
naplnění osobních ambicí.
Lekce, vyplývající z Janovy pokory je ta, aby církev měla na zřeteli své místo a úkoly, které jí 
Kristus určil. Protože pokora nám pomůže si uvědomit, že práce církve má dočasný charakter – 
naše dogmata jsou nahrazována jinými, celoživotní úsilí mnoha lidí časem splní svůj účel a naším 
úkolem je věnovat stejné úsilí aktuálním problémům a ne konzervovat to, co už nenese užitek. 
Církev nemůže přinést světu Království nebeské, to přijde samo, až se naplní čas. Církev ale může 
jeho příchod ohlašovat slovy a skutky, zvát lidi k přehodnocení životních postojů a smýšlení 
(samozřejmě že to platí v první řadě pro ty uvnitř církve).
Už jsem jednou zmínil, že hlavním posláním církve je zvěstovat Slovo Boží a vysluhovat svátosti. 
Jan Křtitel zvládal oboje, věděl že tohle je důležité, tomu se plně věnoval a vše ostatní této činnosti 
přizpůsobil. Tak nám moc přeji, aby jednou mohli říct to samé také o nás…

Píseň: 704

Ohlášky:

Píseň: 604



Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za lidi, které trápí nemoc, stáří nebo chudoba. Za lidi 
opuštěné, za rozpadlé rodiny, za ty, kdo jsou zatrpklí a plní zloby, takže nedokážou vidět ani dělat 
dobré věci. 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 místa stižená nepokoji, 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 také za ty, kdo ztratili někoho blízkého a teď je v jejich životě prázdné místo. Dej 
ať jim zazní radostná zpráva evangelia, že ty jsi vítěz nad smrtí.
Přimlouváme se také za naši zemi, prosíme, obdaruj ty, kdo ji spravují moudrostí a pokorou. 
Prosíme za dobré vztahy ve společnosti, dej ať tváří v tvář aroganci a lhostejnosti neztrácíme víru, 
že poctivost a ušlechtilost mají smysl.
Přimlouváme se za tvou církev, ať se nám daří pravdivě a hodnověrně zvěstovat tvé Slovo. Ať nás 
nerozdělují sváry, ale ať jsme jako jedno tělo, jedna neporušená církev, sloužící všem lidem. 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; 11)

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: 594


