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Vršovice 16.10.2011
Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, vítám vás v neděli díkčinění, kdy si s
vděčností chceme připomínat Boží štědrost, a zdravím vás apoštolským
pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost
Ducha svatého se všemi vámi. Amen.
Píseň: 161 sl.1
Introit: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli,
nebudeme

tajit

jejich

synům.

Budeme

vyprávět

budoucím

pokolení

o

Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež
konal.

Ž 78,2-4

Píseň: 616
Modlitba: Pane, děkujeme Ti za život. Děkujeme Ti za všechno, co každý
den dostáváme. Děkujeme, že Ty nabízíš vše potřebné k životu každému
člověku, že Ty nedělíš lidi na vhodné a méně vhodné příjemce Tvých darů.
V úžasu sledujeme, co dobrého člověku nabízíš.
A se studem vyznáváme, jak neumíme s Tvými dary hospodařit. Jak ničíme
to, co Ty nabízíš, jak my máme tu drzost určovat, kdo smí a kdo nesmí být
příjemcem Tvých darů. Pane, je nám to líto a vyznáváme, že nevíme, jak
ven z bídy, do které jsme dostali člověka.
Děkujeme, že Ty nám tuto cestu ukazuješ. Že nám nabízíš posilu, abychom
se nevzdávali. Že i dnes smíme přijmout Tvé pozvání ke stolu, který jsi
pro nás připravil.

Amen.

Slovo dětem:
Píseň ze Svítá: S176 Má duše Boha velebí
Čtení: Gn 2,8-17
Píseň: S172 Laudato si
Text: Lk 11,1
Haleluja. Hospodine, ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem
tvého díla. Haleluja.

Ž 104,13

Dnes je neděle díkčinění za úrodu. A první text, který jsme slyšeli před
námi otevírá pohled na Boží milost, Boží štědrost vůči člověku. Pohled na
Boží zahradu v Edenu. Je to hezké čtení, ale tak nějak automaticky se při
něm obracíme zpět – to bylo kdysi dávno, člověk už tento ráj ztratil,
realita je úplně jiná. Na tento pohled jsme zvyklí – vždyť to potvrzuje
i slovní spojení „ráj dětství“. Tedy něco, co jsme už jednou ztratili a
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nemůžeme to dostat zpět. Tedy ráj na počátku časové linky, na počátku
lidských dějin.
Ale říká nám náš text skutečně toto? Copak dnes není neděle díkčinění za
úrodu? Copak si právě dnes při pohledu na mísu plnou plodů nemůžeme
hmatatelně uvědomit Boží milost a starost o lidský život? Použiji zvolání
Štěpána Hájka z jeho kázání na náš dnešní text: „Prostor, do něhož ses,
člověče, narodil, je ideálním místem pro život. Podmínky k životu, o
které

ses

nezasloužil,

ale

byl

jsi

do

nich

postaven,

jsou

skvělé,

optimální, právě zde na Zemi jako nikde jinde. Je ti dán 'všeliký strom'
– máš všechno, co potřebuješ. A všeliký strom je 'na pohled libý': svět,
v němž žiješ, je krásný, je nádherný na první pohled. A co víc – nejen na
pohled, nejen na oko, ale když jdeš do hloubky, když ochutnáš, pak
zjistíš, že je to 'k jídlu', je to chutné, je to dobré. Život nabízí
plody šťavnatého ovoce, je tu užitek a smysl. Ty máš všechny předpoklady,
abys mohl žít. Byl jsi postaven do zahrady Boží, ty žiješ v ráji.“
ano, právě na to nás chce náš dnešní text upozornit. Dočetl jsem se, že v
mýtech jiných náboženství nikdy není strom života pro člověka nabídnut na
dosah, jak nám o tom svědčí Bible. Ale – my zároveň dobře víme, že
všechno to, co smíme přijímat z Boží ruky, ty dary, které tu máme před
sebou – jakoby nebyly pro všechny. Stačí se rozhlédnout – a vidíme, že
ono dělení na šťastněji narozené nefunguje pouze v rámci plošného pohledu
na bohatý sever a chudý jih, ale i v rámci naší společnosti. Ráj jen pro
vyvolené. Sami u sebe si dobře uvědomujeme, že ten tragický strom poznání
dobrého a zlého, strom smrti, zastiňuje v našem vnímání Boží zahrady
strom života.
Co s tím? Jak vstoupit zpět do prostoru Boží práce pro člověka, práce
plné lásky a milosti?
To je zásadní lidská otázka? Jak zpět do ráje? Jak nastavit taková
pravidla, aby ráj nebyl jen pro některé? Jak vytvořit ráj pro všechny?
Těch pokusů bylo tolik, že mnozí říkají – prostě to nejde, tento stav
napětí a nespravedlnosti je daný a veškeré pokusy jsou iluzí a tudíž
vedou jenom k horšímu. To není nic nového – tuto tendenci k zachování
statu quo kritizovali již starozákonní proroci.
Na druhou stranu i Písmo nám v příběhu o stavbě Babylonské věže přináší
jasné varování před marností pokusů o vytvoření ráje vlastními silami.
Pokusů o vytvoření vlastní, lidské zahrady Eden.
My hluboce věříme, že tuto naději Boží zahrady nebo Božího království
nemusíme vzdávat. Protože věříme, že tuto naději přišel nabídnout Ježíš z
Nazareta, ukřižovaný a vzkříšený Kristus, Mesiáš. Proto právě u něj
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hledáme odpověď, hledáme směrovky, jak vyjít z pouště, ve které jsme
zabloudili. Poušti iluzí o člověku na straně jedné a umrtvující skepse na
straně druhé.
Prosba učedníků, aby je Ježíš naučil se modlit, je prosbou právě o
základní orientaci v životě. Prosbou, aby nás Ježíš naučil vnímat Boží
přítomnost

v

našem

životě,

aby

nás

učil

vděčnosti

za

dary,

které

dostáváme. Aby nás učil je vůbec vidět. Aby nás učil vidět tu zahradu,
kterou pro člověka Pán Bůh připravil a připravuje.
Až pak můžeme s pokorou vstoupit do té práce, kterou Pán Bůh pro člověka
dělá a nabízet ji druhým. Proto ten korektiv nádherného podobenství o
milosrdném

Samařanu

příběhem

o

Marii

a

Martě.

Právě

tyto

příběhy

předcházejí prosbě učedníků, aby je Ježíš naučil se modlit. Ta je vlastně
vyvrcholením celého oddílu. Ano – máme být pomocí jako onen Samařan, máme
promýšlet

nové

modely

pomoci.

Jsou

skvělé

organizace

jako

Diakonie,

Charita, Člověk v tísni, Adra, hnutí Fair Trade. Ale evangelista Lukáš se
stavbou svého textu vyznává, že náš život musí být nejprve ukotven v
naslouchání Ježíšovi, jak ho ukazuje Marie. V oné prosbě učedníků: „Pane,
nauč nás modlit se.“
Odtud, z této prosby jsme dnes vedeni k díkům za vše, co dostáváme. Za
úrodu, kterou v tomto roce mohli lidé sklidit. Ale především k díkům za
pozvání ke společnému stolu s naším Spasitelem, kde smíme přijímat novou
odvahu k životu v lásce a pomoci.
Amen.
Píseň: 550
Vyznání vin: Hospodine, odpusť, kdykoliv bereme automaticky vše, co od
Tebe dostáváme. Odpusť, když Ti v hojnosti neděkujeme a obracíme se k
Tobě jen ve chvílích nouze. Pane, trápí nás, že i díky našemu hříchu se v
lidské společnosti neumíme podělit o Tvé dary. Společně vyznáváme svoji
radost, ale i nezaslouženost toho, že jsi nás pozval ke svému stolu.
Myslíme nyní na svá provinění, na své nesplněné úkoly ve Tvé službě. Před
Tebou, Pane, chceme vyznat svůj hřích. Potvrďme, bratři a sestry, své
vyznání hlasitým: Vyznáváme.
A přece před Tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost kterou
jsi Ty nám nabídl. Ty, který jsi poslal svého Syna, který za nás zemřel a
pro nás jsi živ. Věříme v moc Jeho smrti a vzkříšení. Potvrďme hlasitě:
Věříme.
Pamětlivi toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechen hněv
i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme to hlasitě pro
lásku Kristovu: Odpouštíme.
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Slovo milosti: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který
se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho
bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého
nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Ž 34,9-11

Pozdravení pokoje: O tuto naději Boží milosti se smíme navzájem podělit a
podat si navzájem ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova
lidu a pozdravit jeden druhého se slovy: Pokoj tobě.
Píseň: 636
Eucharistická modlitba:
Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a oslavujeme tě skrze Krista, našeho Pána.
Ty jsi Stvořitel našeho světa,
jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary.
Ty jsi nám zachoval věrnost,
když jsme my lidé nedbali tebe a tvých darů.
V Kristu jsi k nám přišel,
sdílel jsi s námi samotu a bolesti,
nesl jsi následky naší viny a vytrpěl jsi smrt.
Skrze svého svatého Ducha při nás působíš,
ve tvé církvi
a dokonce ve tvém světě.
Proto ti zpíváme náš chvalozpěv.
Oslavujeme tě i ve jménu těch,
kdo už tě zapomněli chválit
nebo to nikdy neuměli.
Chceme být hlasem němých pro tvou slávu.
Proto se připojujeme k chvalozpěvu tvého lidu
a voláme:
Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země Tvé
slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.
Slova

ustanovení:

Poslyšte

slova

ustanovení

svaté

večeře

Páně:

„Já

zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu
noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl:
Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou
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památku. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich je ta nová
smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát koli píti budete, na mou památku.
Nebo kolikrát byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt
Páně zvěstujete, dokud nepřijde.“
(1K 11,23-26)
Apoštolské vyznání: Chceme se touto svátostí posilnit ve víře. Nejen sami
pro sebe, ale v jednotě církve Kristovy, ve společenství s křesťany všech
generací a národů. Vyznejme tedy spolu s nimi slovy Apoštolského vyznání
víry:
Sbor:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v

Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
svatého,

narodil

se

z

Marie

Panny,

našeho, jenž se počal z Ducha

trpěl

pod

Pontským

Pilátem,

byl

ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z
mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev
obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a
život věčný.
Amen.
Píseň: Při vysluhování svaté večeře Páně Budeme společně zpívat píseň
308, 461
Pozvání: Hospodin řekl svému lidu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě
přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. Dnešní den je
zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší
záštitou. I my se smíme nyní odvážit přistoupit ke stolu, který je pro
nás připraven.
Přijímání: Společenství těla Kristova.
Společenství krve Kristovy.

Propouštění:
Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž
zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo
rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází
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z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná
zdárně, k čemu jsem je poslal." "S radostí vyjdete a budete vedeni v
pokoji.“
Plni

Ducha

Iz 55,10-12a
zpívejte

společně

žalmy,

chvalozpěvy

a

duchovní

písně.

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte
díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Ef 5,19n

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem.

1Te 3,12

Píseň: 510

Přímluvná modlitba:
Ohlášky:

Poslání: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď
moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu
zdraví a svěžest tvým kostem.

Př 3,5-8

Požehnání: Hospodin ti požehnej a opatruj Tě. Hospodin rozjasni nad tebou
svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě
pokojem. Amen.
Píseň: 487

Nu 6,24-26

