
3. postní neděle: 04.03.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který
sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého
věku podle vůle našeho Boha a Otce.
 Ž 34,16a.23a + uvítání: přišli jsme pro posilnění naší důvěry v Bo-
ží ochranu a pomoc; neboť z té důvěry vyvěrá život poddaný Boží vůli
♫ 209

Modleme se: Náš  Bože,  děkujeme ti  za  trpělivost  s  námi,  když
nejsme schopni zaslechnout a poslechnout tvé volání. Děkujeme ti, že
nás stále zveš k hledání tvé cesty, kterou se pro nás stal tvůj Syn Ježíš
Kristus. Děkujeme, že se nás nevzdáváš, i když z této cesty scházíme
na scestí a bloudíme.

Prosíme, odpusť nám, když z víry děláme zákon, do něhož chceme
vtěsnat sebe i druhé, když chceme všem bez rozdílu diktovat, jak mají
žít. Odpusť nám, že nejsme schopni druhé přijmout takoví, jací jsou,
ačkoli  my jsme tak byli  tebou přijati.  Prosíme, dej  nám víru,  která
bude schopna následovat Krista. Posiluj nás svým Duchem. Amen

♫ Svítá 148
promluva – vyslání do NŠ

 Ex 12,1-11
♫ 167,1-5

„Přemlouvalʽs mně, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě
a přemohl.‟ (Jr 20,7) Kéž i nás zdolává a přemáhá tvé slovo, náš Pane,
kéž se tebou dáme přemluvit.
 1Pt 1,18-20

Prázdná,  vyfouknutá duše u kola je  zbytečná,  je  na nic.  Nikam
nedojedete.  Prázdná čutora  bez kapky vody je  zbytečná,  je  na nic.
Žízeň z ní neuhasíte. Prázdná peněženka bez koruny je zbytečná, je na
nic. To, co potřebujete, si nekoupíte. Prázdná, suchá nádrž u auta je
zbytečná, je na nic. Auto nenastartujete a neodjedete.

Duši je potřeba nahustit, čutoru a nádrž dolít, každou tou správnou



tekutinou, peněženku je nutno naplnit. Aby byly co k čemu, nemohou
být ty předměty prázdné.

A podobné to je i s naším životem, sestry a bratři. Může totiž být
prázdný  a  nenaplněný.  Tato  možnost,  tato  hrozba  tu  bohužel  je.
Věřím,  že  nikdo z  nás  by  o  sobě  nechtěl  slyšet:  „Seš  na  nic.  Seš
marnej. Úplně dočista marnej.“

Apoštol Petr k tomu poznamenává: „Z prázdnoty svého způsobu
života jste byli vykoupeni.“ Z marnosti, z nicoty, z pomíjivosti jste
byli vykoupeni. Stalo se tak, abychom nikdo o sobě nemuseli slyšet,
že jsme žili naprázdno, nicotně a marně.

Tu  prázdnotu  jsme  prý  přejali  od  svých  otců,  od  minulých
generací.  Možná nás překvapí,  že jako prázdný způsob života není
označeno  to,  co  jako  prázdný  život  většinou  vnímáme  my  dnes.
Nejedná  se  o  to  užít  si  co  nejvíc  nevšedních  zážitků,  o  honbu  za
majetkem, nejde tu o úspěch a slávu, o to udělat kariéru, nejde o to
dosáhnout co nejvíce titulů či o pevné uchopení moci. To by nás snad
ani nepřekvapilo, že toto všechno je prázdnota a marnost.

Ale  apoštol  myslí  na  hluboce  nábožensky  prožívaný  způsob
života,  kdy  se  člověk  snaží  zajistit  si  spásu  plněním  povinností,
dodržováním  předpisů,  pravidelnými  modlitbami  a  posty,  štědře
prokazovaným milosrdenstvím v almužnách a účastí na bohoslužbách
všedních  i  svátečních,  přinášením  všemožných  obětí,  častým
přijímáním svátostí. Ale když při tom všem jde jen o to, abych já žil
duchovně bohatý život,  abych já  byl  spasen,  pak takovou cestu  za
spásou  nazve  prázdnotou,  nicotou,  marností.  Takový  čistě  na  sebe
zaměřený,  byť  nábožensky  napěchovaný  život  je  prý  nakonec
prázdný, je k ničemu jako ta vyfouknutá duše u bicyklu.

My jsme ale z takových marných snah vykoupeni. A zase nikoli
něčím pomíjivým. Z pomíjivosti  pomíjivostmi nevykoupíš,  člověče.
To by bylo jen bloudění v kruhu. Takže ani to nejvzácnější, co příroda
nabízí a co jako lidé za vzácné máme, stříbro anebo zlato, nemá tu
moc nás z pomíjivosti a prázdnoty vykoupit, nemá tu moc náš život
smysluplně naplnit.

A přeci jen jsme byli vykoupeni. Tím výkupným za nás daným je
Kristus. A on, Kristus, je i tou správnou náplní našeho života.



On  je  v  tom  podobný  velikonočnímu  beránkovi.  Ten  má  být
vybrán, vyhlédnut právě bez vady a poskvrny. Má být vybrán nikoli
těsně před obětí, ale dříve o několik dní. Pospolitost rodiny s ním za tu
dobu něco prožije, dříve než je beránek zabit. Jeho krev je znamením
záchrany, vykoupení. Jeho krev znamená život pro ty, kdo jsou uvnitř
v domě krví označeném. Nedotkne se jich anděl smrti a čeká je cesta
do svobody Božího lidu.

Podobně tak popisuje apoštol právě Krista. Vyhlédnut byl dříve, již
před stvořením světa.  Lidé s  ním něco prožili,  dříve než byl  zabit.
Jeho  krev  zachraňuje,  vykupuje.  Znamená  život  pro  ty,  kdo  jsou,
obrazně  řečeno,  jeho  krví  označeni.  Nedotkne  se  jich  pomíjivost
a prázdnota, netýká se jich hrozivá moc smrti, ačkoli jejich pozemský
život někdy skončí. To také naznačuje apoštolské vyjádření, že Kristus
přišel kvůli nám na konci časů. To znamená, že se v něm uskutečnila
ta  opravdu  poslední  a  nejdůležitější  událost  Boží  záchrany  a  že
skutečný konec tohoto světa, tohoto věku už nastal. Všechny mocnosti
a síly, které v tomto světě panují, už byly poraženy, ztratily svou vládu
nad námi, tak jako Egypt ztratil svou vládu nad Izraelci o té veliké
noci,  kdy  je  zabit  beránek.  Právě  tak  se  v  příchodu  Krista,  který
skončil na kříži, uskutečnila naše záchrana, jež má konečnou platnost.
Otevírá se v něm před námi cesta do svobody Božího lidu.

A právě Kristus je tou správnou náplní našeho života na této cestě.
Jím  jsme  byli  z  prázdnoty  vykoupeni,  jím  také  máme  své  životní
kroky řídit a nechat vést. Když se podíváme na Kristův příběh, na to,
jak se choval ke svému okolí a k druhým lidem, zjistíme, že to není
žádná maličkost.  Je  to  život  zcela  nový,  plný lásky,  milosrdenství,
odpuštění,  vzájemné  sounáležitosti  a  pomoci,  usilování  o  pravdu
a prosazování spravedlnosti.

V každé chvíli  tak máme na výběr, máme tu svobodu si  zvolit.
Buď prázdnotu, nicotnost, marnost, anebo život naplněný, smysluplný
a bohumilý,  k němuž jsme byli  Kristem vykoupeni  a nasměrováni.
Kéž se nám daří rozhodovat se správně. K tomu ať je nám Kristus
vždy oporou a pomocí. Amen
♫ 477



Náš Pane Ježíši Kriste, tvé oči se neodvracejí od našich starostí ani od
našich bolestí, nezavíráš své oči před utrpením stvoření ani před zlem
způsobeným lidskou  chtivostí  a  sobectvím,  neuhýbáš  pohledem od
potřebných a opomíjených. Proto tě prosíme:

Zastaň se obětí bojů kdekoli na světě. Vidíš, jak bezcitní vládcové
rozehrávají své mocenské hrátky a svět jen bezmocně přihlíží násilí,
zabíjení  a  umírání.  Nikdo  si  nechce  pálit  prsty  a  vstupovat  do
vzdálených konfliktů. Smiluj se nad nevinnými oběťmi válek.

Zastaň se hladovějících. Ty vidíš, jak se podnebí naší planety mění
kvůli nám a naší bezohledné spotřebě, jak se to projevuje v záplavách
či v ničivém suchu, které pustoší úrodu těm nejchudším a dělá z nich
uprchlíky. Málokdo je ochoten je přijímat. Smiluj se nad nevinnými
oběťmi chudoby.

Zastaň  se  kajícníků.  Ty  vidíš,  jak  nesnadné  je  po  životním
zklamání  znovu  získat  důvěru  okolí,  jak  těžké  je  začít  nový  život
nezatížený minulostí. Ty vidíš, jak se ostatní dívají skrz prsty na ty,
kdo něco špatného provedli, a i když toho litují, jsou jak ocejchovaní.
Smiluj se nad oběťmi tvrdosti lidských srdcí.

Zastaň se své církve. Ty vidíš, jak mnohde po světě trpí šikanou
a pronásledováním. Ty vidíš, jak u nás narážíme na nezdolné hradby
předsudků, lhostejnosti a odmítání. Smiluj se nad těmi, kdo trpí pro
tvé jméno. Smiluj se i nad těmi, kdo odmítají, aniž by věděli proč,
evangelium i tebe.

Zastaň se, prosíme, těch kolem nás i těch z nás, kdo nesou svůj
kříž  trápení,  nemocí,  osamocení,  ztrát  či  jakýchkoli  jiných  obtíží.
Smiluj se nad námi všemi.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 379

ohlášky

krátké a výstižné slovo našeho Pána:  L 9,59: „Následuj mne!“
 2Te 3,3.5
♫ 489


