
22. neděle po sv. Trojici v Litomyšli, 8.11.2020

Přeji vám dobré ráno a dobrý den z Nového kostela v Litomyšli, je tu sice prázdno, ale máme plno 
možností, jak projevit zájem o lidi kolem. A toto je jedna z našich možností, jak vás můžeme oslo-
vit, ať jste zdrávi či stůněte; u kávy či v posteli. Cokoliv budeme spolu sdílet, ať je ve jménu Otce, 
Syna i Ducha svatého!


Žalmista zpívá v Žalmu 119:17-24 tato slova:

Zastávej se svého služebníka a budu žít, chci se držet tvého slova.

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.

Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.

V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každé době.

Oboříš se na opovážlivce, na proklatce, kteří pobloudili od tvých přikázání.

Sejmi ze mne potupu a pohrdání, neboť tvá svědectví zachovávám.

I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních,

tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. 


Čtení z Janova evangelia 14. kapitoly, které v prvních třech verších, zaznamenává přímou řeč 
Pána Ježíše Krista: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě 
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil 
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 
jsem já.“ 

A Zjevení sv. Jana, poslední kapitola, dvacátý verš dodává:

„Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!“


Jasná zpráva! 
Jsou věci, které se nemění. A jsou hlášky, které se zavedly, zůstávají hezky dlouho a ještě chvíli 
vydrží. Tak třeba červená stuha s nápisem „Remove before flight“. Visí a plápolá ve větru na letad-
lech, která stojí na stojánce a vlastně na všech strojích, které se vydávají do vzduchu a výš. Po-
zemní personál musí před každým startem stroj obejít a nejen stuhy vytahat - blokují totiž vrtule, 
přívody paliva, trubice pro měření rychlosti a podobně. „Sejmi a zkontroluj!“, říká tato hláška. Mu-
síš na to myslet! Když zapomeneš, už se nemůžeš obrátit, přibrzdit a vrátit zpátky. 
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Všude na světě zůstává tato stuha v angličtině, její jasná zpráva se nepřekládá. Podobně, jako jiné 
důležité zprávy. I v Bibli máme informace, které zůstávají v původních řečech. Přestože je naše 
snaha po srozumitelnosti projevů naší víry pochopitelná, stejně na konci modlitby říkáme Amen, 
což znamená něco jako: „Tak to je!“ a se žalmisty voláme hebrejsky Haleluja, což znamená 
„Chvalte Pána!“ a nebo citujeme Ježíšovo aramejské označení otce v nebesích Abba. Podobně se 
nepřekládá do národních jazyků aramejské zvolání Maranatha, které patřilo k hláškám ranné cír-
kve. Mělo dva základní významy:


1. Jasná zpráva - Pán je s námi, přišel! Určitě, a teď přeženu tu pomlčku, se zvolání Maran-
atha používalo při Večeři Pánově. Dnes ten, kdo podává chléb a víno, zvolá na začátku celé 
slavnosti „Pán s vámi!“, což není jen pozdrav a přání, ale vyznání, že u prostřeného stolu je 
Pán s námi. Neděláme nějaký vzpomínkový a mrtvý obřad. Čím více jsme v domácnostech 
sami, tím více vás vyzývám, abyste Večeři Pánovu doma slavili často, žádný půst! A hlavně - 
křesťanské domácnosti slibuji svou asistenci. Poradím, pošlu osnovu slavnosti. Proč? Protože, 
tátové a mámy, to „Pán s vámi!“ nás s celou rodinou staví opět na nohy. Však tomu, kdo slav-
nost vede, na to domácí odpovídají ujišťující a povzbuzující odpověď: „I s tebou!“  
Takové zvolání mělo pri Večeři Pánově i varovný charakter, podobně jako tato stuha. Pánova 
přítomnost je zavazující, bez proměny mysli a bez vzájemného odpuštění je riskantní startovat 

 2. října 1996 po půlnoci vyslal Boeing 757-23A nouzové volání a žádal letovou kontrolu o povolení k návra1 -
tu do Limy pro rozsáhlé selhání základních přístrojů. Let Aeroperú 603 byl spoj peruánských aerolinek 
z Limy do Santiaga de Chile. Krátce po startu Během návratu se však zřítil do Tichého oceánu. Zemřelo 
všech 70 osob na palubě. Vyšetřování prokázalo, že prvotní příčinou havárie bylo hrubé selhání údržby: její 
pracovník zapomněl odstranit pásku chránící během omývání letadla statické porty, což vedlo k selhání zá-
kladních přístrojů (výškoměru a ukazatelu rychlosti) a v důsledku toho k deaktivaci autopilota a zmatečným 
hlášením počítače. Nejtragičtější nehodou, která následovala po ucpání Pitotovy trubice kroupami byl Let 
Air France 447.
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po chlebu a po vínu.  2

2. Jasná zpráva - Pane, přijď! Marana-tha se ozývalo ze starovněkých katakomb, z nouze a v 
úzkosti jako velká touha po východisku z pomateného, vydrážděného a rozděleného světa, 
který lpěl na svévoli pánů a nedbal na potřeby obyčejného člověka. Však jsme to četli jako po-
slední vzdech poslední knihy Nové smlouvy, Zjevení sv. Jana: „Amen, přijď, Pane 
Ježíši!“ (22:20)  
 
Letošní rok je únavný a nepříjemný zvláště v izolaci a samotě. Když jsme četli texty z Nové 
smlouvy, ve kterých je jasně vidět, jak se první křesťané těšili na příchod Pánův, na jeho svr-
chovanou spravedlnost a na novou zemi pod novým nebem, shovívavě jsme se v letech hoj-
nosti usmívali. Teologové přidávali dovětky o jakémsi omylu prvních křesťanů. Připadlo nám to 
prostě nestřízlivé. A už se to v některých rozhovorech letos na podzim ozvalo ve slovech: 
„Však my se ještě naučíme volat: ,Marana-tha! Přijď, Pane Ježíši!“ Já s tím souhlasím!


A v přípravě na Pánův příchod se nad textem Bible ptejme: Co se mínilo tou nestřízlivostí prvních 
křesťanů ve vztahu k přicházejícímu Pánu? Odpovím pomocí apoštolského dopisu do Korintu, 7. 
kapitoly:

1. Když první křesťané uvažovali, že „Je pro muže lépe, když žije bez ženy,“ mohlo to znít i na-

opak, ze strany ženy, pak tím dávali najevo, že jim připadne manželství zbytečné nejen nava-
zovat, ale také jej zachovávat v nejobyčejnější lidské podobě. Ani se nechtěli brát a nebo svá 
manželství rozvolňovali. Muži nedbali na ženy a ženy se nevázaly na muže, protože „Pán přij-
de!“. A apoštol jim v té sedmé kapitole napsané do Korintu, a čtěte hned od začátku, říká zce-
la přízemně, upravím to do našeho slovníku: „Jo, můžete se domluvit, že se budete věnovat 
modlitbě, ale musíte včas skončit a nesmíte kvůli modlitbě přestat spolu spát. Nebo vystartu-
jete po jiném partnerovi. Jste jen lidé…“  

2. Nebyli si jisti, zda není doba pro nějaké zásadní změny. Třeba změnit či potlačit svou identitu, 
přestoupit z církve do církve, přijmout tradici, která by jim nebyla vlastní. Otevřeně o tom vy-
povídá ten druhý text, který jsem dnes slíbil. Z prvního dopisu Pavlova do Korintu, 7. kapitoly 
od 17. verše: „Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak 
to nařizuji v církvích všude. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako po-
han? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda 
zachovává Boží přikázání.“ (7:17-19) Jasná zpráva! Nenech se nikým do ničeho natlačit. Neza-
tajuj, že jsi už od svých otců katolík či evangelík. Žádné změny tohoto typu, ale ani jiného, ne-
jsou třeba! Žádná nejmodernejší odnož věřících s nejaktuálnějším evangeliem. To jsou kruhy, 
které udělaly z Ma_Ra_Na_Tha dokonce mantru na recitování a dýchání.  Nejsou třeba nějaké 3

speciální obřady a operace. Nech toho! Pán je přece blízko! Miluj! Miluj svého bližního. To je to 
přikázání, ve kterém je všechno. I tvé štěstí! 

3. Zdálo se jim, že když je blízko Pánův příchod, je třeba revolučně změnit sociální postavení. Už 
nebude pánů a kmánů, všichni jsme si rovni. A apoštol jim píše a osvobozuje Korintské od fa-
lešných iluzí, osvobozuje lidi od tlaků. 


Píše jim: „Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako ot-
rok? Netrap se tím.“ Povzbuzuje sebevědomí těch nejmenších! Pán je přece blízko, tak tu 
nebudeme dělat nebe na zemi! Našlo si tě evangelium v poddanské roli? Nejsi šéf a ne-
vlastníš firmu? Jen chodíš do práce, nic originálního jsi nevymyslel a nedosáhl jsi vytouže-
ného vzdělání? Ne abys pro svůj osud vyplakal moc slz. Netrap se tím! Nestojí to za to. 

„Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij.“ Jako by řekl: Neskládej ruce do 
klína! Ale pokud by se naskytla možnost propuštění z otroctví… Jo, Pán je blízko, tak toho 

 V 1. dopisu do Korintu, v jednom z nejstarších spisů Nové smlouvy, v 16. kapitole, 22. verši, je Maranatha 2

spojeno s varováním: „Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!“ Poměrně ostré, že?! Znamená to varo-
vání, že přítomnost Pánova vylučuje cokoliv, co nestojí na lásce. Kdo nemiluje Pána, odstartoval nepřipra-
ven! V Didaché, v učení dvanácti apoštolů (10: 6 a 14), v ranném spisu křesťanské církve, je návod k boho-
službě uveden: „Kdo je svatý, přijď! Kdo není, čiň pokání. Maranatha, Amen!“

 Tak https://www.youtube.com/watch?v=Brwr6UxLda4 a nebo jinak https://www.youtube.com/watch?3

v=Brwr6UxLda4 
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raději využij! Jako by tím vytahoval rozbušku z bomby… Máš totiž možnost rozvoje, studia. 
Pokud máš možnost, založ podnikání!

Pán je blízko! Všechno záleží na Kristu, ten panuje: „Koho Pán povolal jako otroka, má v 
Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově.“ Jako by říkal: 
„Není čas na pitomosti!“ Vykladači v minulých dvou stoletích považovali tato slova za zba-
bělé omlouvání sociální nespravedlnosti otrokářství. Ale naopak, apoštol dal všemu nový 
obsah, uschopňuje nás ke spravedlivému šéfování a dává svobodu k radostné podřízeno-
sti. Každý má svou důstojnost přesto, že má jen ponížené postavení a nikdy nedosáhne 
šéfovy židle. Ne každý musí vystoupat vzhůru, přece: „Pán přijde!“

A nakonec: „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!“ Apoštol Pavel dává naší 
existenci vysokou cenu. Jsme už vykoupeni a zachráněni krví Ježíše Krista, tak nás Bůh 
miloval! A to nikdo nepřeplatí. A protože „Pán přijde!“ tak se nezaprodávejme lidem za do-
bré peníze, za příjemné řeči, za představu úspěchů a pohody. A nakonec shrne znova to, 
co tvrdí od začátku: „Pán přijde“, tak „V čem byl kdo povolán, bratří, v tom ať před Bohem 
zůstane.“ (7:20-24) 

Kdybych měl shrnout, co znamená hláška: „Maranatha! Pán přijde!“, tak je to svoboda. Lhůty 
všech důležitých věcí jsou v Božích rukou. Tím spíš ta lhůta poslední.


Chápal bych, kdybyste vystartovali: Počkejte, vy skutečně věříte, že přijde konec světa? Že bude 
nějaký soud? Fakt? A jak a kdy to, prosím, bude?! 


Odpovídám: Nevím. Zítra, za rok, za tisíc let? Vím já? Ale to není důležité, jednou to bude. To, co 
mne teď zajímá je prosté. Je to Jasná zpráva! Ekonomicky řečeno: Znásob si vše ve svém životě 
koeficientem „Pán přijde!“ Ještě jinak, zpět ke stuze. Kdykoliv stojím na stojánce, jak se říká par-
kovišti pro letadala, chystám start. Pán je blízko. Obejdu svůj stroj, posbírám stuhy. Zkontroluji 
svůj život v jakém stavu jsem. A ptám se: O co ti jde! Co je ta nejzazší a konečná skutečnost tvé-
ho života, jaký tu máš smysl? „Hlavu vzhůru! Pán přijde!“ Amen!


Přímlouvjeme se:

Náš Bůh, dobrý Otec a Stvořitel světa, je všemohoucí a milosrdný. Z lásky k nám poslal na svět 
svého Syna, aby uzdravil člověka na duši i na těle. V tomto čase těžké zkoušky se k němu obra-
címe a s důvěrou prosíme: Pane, smiluj se! 


1. Děkujeme za evangelium a slib, že přijdeš opět, Pane! Prosíme, dej církvi trpělivou pohoto-
vost. Pane, smiluj se!


2. Prosíme tě za každého, kdo se připravuje na křest a komu se stýská po společenství, buď jim 
blízko! Pane, smiluj se!


3. Děkujeme za prostřený stůl chlebem a vínem, za domov, za církev a prosíme za ty, kdo jsou 
zaskočeni a znepokojeni lidskou křehkostí a ztrátou zdánlivých jistot. Pane, smiluj se! 


4. Lékaři léčí a ty uzdravuješ. Děkujeme! A prosíme za osvobození od nemoci i od strachu a za 
uzdravení těch, kteří stůňou (Blanka, Jan Koutný, Kašičtí). Pane, smiluj se!


5. Děkujeme za věrnou službu ochotných rukou. A prosíme o sílu a odolnost pro lékaře, zdravot-
ní sestry, pečovatele, sociální pracovníky, nemocniční kaplany a dobrovolníky. Pane, smiluj se!


6. Ty jsi výše, než všichni páni tohoto světa. Proto solidárně prosíme za všechny, kdo propadají 
beznaději z chaosu a změn. Pane, smiluj se!


7. Děkujeme ti za pokojné dny, v naší zemi bez válek a prosíme za solidaritu mezi národy a vzá-
jemné vědomí lidského bratrství. Pane, smiluj se!


8. Děkujeme za běžný provoz tohoto světa. A prosíme o dar moudrosti pro ty, kde nesou tíhu po-
litické odpovědnosti a rozhodování, aby zvládli udělat i to, do čeho se jim nechce. Chraň je od 
všech zlých a podlých myšlenek a činů. Pane, smiluj se!


9. S díky za život prosíme za vzájemnou vnímavost a ohleduplnost v naší společnosti. Pane, smi-
luj se!


Bože, o to všechno tě prosíme skrze tvého Syna, který přemohl svět. On s tebou a Duchem Utěši-
telem žije a kraluje na věky věků. Amen.


A vše, co se nedá vyjádřit slovy a přesto to máme někde v srdci svěřme do společné modlitby: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi.
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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


Požehnej nám Bůh Otec, i Syn i Duch svatý!

Požehnej nám ten, který byl, jest a přijíti má! 

Amen
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