
10. neděle po sv. Trojici: 20.08.17
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
 Ž 106,4n + uvítání: společně s ostatními přicházíme, abychom 
měli podíl na darech Boží dobroty a radosti
♫ 404

Modleme se: Děkujeme tobě, náš Bože, že sis nás povolal 
k tomu, abychom mezi všemi národy vydávali svědectví o tvé milosti 
a lásce prokázané celému stvoření ve tvém Synu Ježíši Kristu. 
Děkujeme, že když nás vysíláš k této službě do světa, dáváš nám 
k tomu své požehnání, po všechen čas svou církev vedeš a také neseš.

Ty sám nejlépe víš, že navzdory všemu tvému jednání a tvé 
podpoře tomu svému poslání nejsme schopni plně dostát. Přiznáváme,
že umdléváme, selháváme, dokonce zrazujeme. Nejsme bezchybní, 
nejsme lepší než naši otcové ani než lidé kolem nás. Prosíme tě, 
odpusť nám a smiluj se nad námi.

Prosíme o tvého svatého Ducha, abychom společně se všemi 
pokřtěnými rostli ve víře, abychom prokazovali solidaritu potřebným 
a abychom naplňovali úkol tebou svěřený. Společně s celou církví 
Páně ti i my vzdáváme nehynoucí chválu: Sláva Otci … Amen

 Ř 11,25-33
♫ 111

„Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj 
Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, 
abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.‟ (Dt 7,6) Kéž jako tvůj 
lid žijeme, v tom ať je nám posilou tvé slovo, náš Pane.
 Ex 19,1-6

Všichni jsme Boží děti, všichni jsme Boží stvoření, celý svět je 
Božím výtvorem. To je zcela jistě pravda, sestry a bratři. 

Ale pak jsou zde lidé, a my k nim patříme, kteří se hlásí k Ježíši 
Kristu, jsou sestrami a bratry toho, který nazýval Boha Otcem a který 
byl jeho Synem zcela jedinečným způsobem. A tak jsme díky Ježíši 
Kristu Božími dětmi ještě nějak jinak, zvláštně, spolu s ním jedinečně.



Podobně to slyšel už Mojžíš pod horou na Sinajské poušti: „Má je 
celá země,“ řekl mu Hospodin. „Ale vy budete uprostřed toho všeho, 
co je mé, mým zvláštním vlastnictvím, královstvím kněží, pronárodem
svatým.“ Budete mými ještě nějak jinak, zvláštně, zcela jedinečně.

Dům Jákobův, synové Izraele byli a jsou tímto zvláštním lidem pro
smlouvu, kterou s nimi uzavřel Hospodin právě na Sinaji.

Církev Páně se stala a je tímto zvláštním lidem pro smlouvu, 
kterou s námi Bůh uzavřel ve svém Synu Ježíši Kristu a zpečetil nám 
ji darem Ducha svatého.

A protože Ježíš sám i první apoštolové pocházeli z domu Jákobova
a byli syny Izraele a protože jsme na tom podobně jako Izraelci, má 
smysl číst si, co a jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a má smysl o tom
přemýšlet. Ono to platí i pro nás. Ukazuje nám to způsob, jak být 
oním lidem zvláštním, ukazuje nám to, v čem spočívá naše kněžské 
poslání a co to je svatost.

Především tento poslední pojem mate a působí problémy. Svatý 
totiž není dokonalý, bezhříšný vzorňák. Ale svatý znamená především 
jiný, vymykající se tomuto světu a v něm zaběhlých pořádků. Svatý je
protikladem běžného, všedního, většinového.

Dvě skutečnosti jsou pro zvláštní, svatý kněžský lid příznačné:
Tou první je Boží promlouvání. Bůh k Mojžíšovi mluví. A stejně 

tak mluví i dnes k nám. Má k tomu svoje způsoby, má své možnosti, 
jak nás oslovit.

Běžný svět a většina lidí je k Božímu mluvení lhostejná. Neslyší 
je, nevnímá je. A dost možná ani slyšet nechce.

Zvláštní lid špicuje uši, bystří pozornost. „Budete-li mě skutečně 
poslouchat a zachovávat“ – tedy podle slyšeného jednat a žít – 
„budete mým zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid.“ Boží 
mluvení je slyšeno. Ale nejen to. Ono udává směr, určuje, obnovuje 
a formuje, proměňuje, přivádí k Bohu blíž.

Boží slovo samo nás jako zvláštní lid dokonce ustavuje a utváří. Je
na samém počátku. Vždy a na počátku všeho. „Přivedl jsem vás 
k sobě.“ A i tohle poznání patří k charakteristice společenství svatých 
oproti chaotickému shluku národů světa, pro něž otázky: „Odkud 
vycházíme?“ a „Kam jdeme?“ málo znamenají.



Tou druhou typickou skutečností je Boží jednání. „Viděli jste, co 
jsem učinil.“ Citlivost pro rozpoznávání Božího díla je také znamením
pro Boží lid, který má proto oči na stopkách.

Jak mnoho věcí je totiž běžně považováno za samozřejmé. To, že 
se uskutečňují, je považováno za automatické. Např. ranní východ 
slunce, dostatek potravin, fungující služby i fungující stát. Něco si 
skoro nárokujeme. Na prvním místě život vůbec a zdraví, ale také 
třeba práci, za níž dostaneme výplatu, ve stáří pak důchod.

Zvláštní lid Páně si připomíná, i díky písním starým několik set 
let, že nic z toho vůbec nejsou samozřejmosti. I v tom všem se učíme 
rozpoznávat Boží jednání: „Viděli jste, co jsem učinil.“ Připomínáme 
si, že za dobré se sluší děkovat a vzdávat chválu. S díky přijímáme to, 
co jiní berou jako samo sebou danou věc.

Svým vztahem k Božímu slovu a k Božímu jednání jsme, máme 
být, zvláštní a svatí – tedy jiní. Ne nadarmo tedy církev charakterizují 
dvě skutečnosti: Kázání slova a vysluhování svátostí – viditelných 
znamení Boží milosti. Jinde než v církvi toto nenajdeme.

Na základě toho naše kněžská služba Bohu spočívá v tom, že 
posloucháme a zachováváme, vidíme a vzdáváme díky a chválu.

Ne, ani tohle nejde samo, automaticky. Nemáme už jednou pro 
vždy hotovo. My o to bez přestání zápasíme, abychom tomu povolání 
být zvláštní a být jiní než ten většinový okolní svět dostáli. „Budete-li 
mě skutečně poslouchat. Budete-li dodržovat mou smlouvu.“ To se 
teprve ukáže. Záleží na tom, jak se k tomu postavíme – dnes, zítra, 
pokaždé znovu. Bůh je v tomto zápase na naší straně. Svým slovem 
i svým jednáním. To je veliká pomoc, opora, posila.

„Vy budete uprostřed toho všeho, co je mé, mým zvláštním 
vlastnictvím, královstvím kněží, pronárodem svatým,“ říká Bůh i nám 
a k tomuto poslání nám jako povzbuzení sesílá své slovo a koná při 
nás své dílo.

My jsme na to kývli, poslání jsme přijali, neboť jsme pochopili, 
jak mnoho dobrého to s sebou pro nás také přináší. Poznali jsme, že to
není jen ten těžký zápas, ale i mnohá radost, pokoj, naděje, ovoce 
lásky a milosti. Díky za to všechno! Amen
♫ 549



na závěr přímluv budeme Modlitbu Páně zpívat; nalistovat píseň v EZ
Náš Pane Ježíši Kriste, tys po všechny věky naší jistou cestou k Bohu 
Otci, stojíš věrně při svém lidu svou milostí a pravdou. U tebe se 
přimlouváme:

Myslíme na tvůj lid, který na mnoha místech naší planety prochází
zkouškami a pronásledováním. Ochraňuj svou církev, daruj jí pokoj, 
ukonči každou nenávist proti věřícím, zaplaš i každou lhostejnost 
a předsudky, s nimiž se potýkáme kolem nás. Shlédni na nás.

Myslíme na všechny, kdo jsou vězněni a šikanováni kvůli tomu, že
se odvažují domáhat práv a svobod pro svůj národ žijící pod 
autoritářskou vládou. Kéž se jim dostává podpory a solidarity, kéž 
zůstanou silní a vytrvalí v zápase za dobrou věc a za spravedlnost. 
Shlédni na ně.

Myslíme na oběti útoku ve španělské Barceloně, ve finském 
Turku, v sibiřském Surgutu. Zaceluj rány na těle i na duši, pozůstalým
dodávej útěchu. Kéž vymizí důvody takových událostí: pomatenost 
a zaslepenost. Kéž se šíří porozumění. Shlédni na nás všechny.

Myslíme na oběti ničivých sil přírody, na postižené sesuvy půdy 
v africké Sieře Leoně, na postižené záplavami na Srí Lance. Kéž se 
jim dostává pomoci a podpory k tomu, aby mohli co nejdříve znovu 
začít normálně žít. Shlédni na ně.

Myslíme na nemocné a strádající, na naše blízké a známé, kteří 
procházejí bolestným obdobím a těžkostmi. Daruj jim odvahu a sílu. 
Daruj uzdravení vztahů, dej vzrůst lásce, zkroť sobectví, utišuj 
ublíženost a pocit křivdy. Shlédni na nás všechny.

Myslíme na ty, kdo zde dnes nejsou, protože jsou na prázdninách 
a na dovolených. Dopřej jim šťastného návratu domů i doprostřed 
našeho společenství. Shlédni na ně.

Ve tvém jménu se společně k Bohu modlíme a zpíváme:
♫ 583     

ohlášky
 1Pt 2,11n
 Nu 6,24-26
♫ 369


