Nový rok – 1. neděle po Narození Páně: 01.01.17
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha
svatého buď se všemi vámi!
 Ko 3,17 + uvítání: na počátku nového roku se chceme ve jménu
Kristově ujistit a povzbudit v naší službě Bohu a jemu též děkovat: za
rok, který skončil, za rok, do něhož vstupujeme
♫ 169,1-4
Modleme se:
Náš nebeský Otče, tvůj Syn přišel mezi nás lidi jako
náš Spasitel a Zachránce. On je tím Slovem, které nám říkáš o našem
lidském směřování a poslání a o smyslu našeho života. On je pro nás
znamením tvé lásky, kterou nám dáváš. Bylo tomu tak po celý loňský
rok, který je již minulostí, bude tomu tak i letos. O tom nás ujišťuješ.
Za to ti děkujeme a vzdáváme ti díky.
Prosíme tě, obnov nás na začátku nového roku, obnov naší sílu.
Posiluj v nás svým Duchem víru, abychom tvému Slovu naslouchali,
abychom Ježíše Krista i svými činy a svými životními kroky každého
dne následovali. Skrze něho ať tě v Duchu svatém bez přestání
chválíme: Sláva Otci … Amen
 L 6,43-46
♫ 534
„Hospodin na nás pamatuje, on žehná: Žehná těm, kdo se bojí
Hospodina, jak malým, tak velkým. Jste Hospodinovi požehnaní.‟
(Ž 115,12a.13.15a) Kéž tvé požehnání, náš Pane, určuje náš život po
všechny dny tohoto nového roku!
 Ez 36,26 – biblické heslo na rok 2017: Bůh říká: „Dám vám nové
srdce a do nitra vám vložím nového ducha.‟
Na začátku nového roku si dost často říkáme, sestry a bratři, co od
teď bude nově. Co se nám dosud nevedlo a co chceme změnit. S čím
jsme nebyli spokojeni, co bychom rádi napravili. Plánujeme si nové
skutečnosti: změnu zaměstnání, výměnu auta, obnovu bytu. Začátek
nového roku je časem předsevzetí, co všechno bude jinak. S čím
skoncujeme. A co naopak začneme. Co se změní.

Biblické heslo pro letošní začínající rok 2017 je také takovým
předsevzetím. Nikoli lidským, ale Božím předsevzetím. Je to zaslíbení
o tom, co bude nové. S čím Bůh není při nás lidech spokojen. Co vidí
jako potřebné změnit, obnovit: „Dám vám nové srdce a do nitra vám
vložím nového ducha.‟
Jaké srdce to potřebuje vyměnit? Třeba srdce kamenné. Tvrdé jako
skála. Studené jak šutr. Neschopné soucitu. Lhostejné. Obrněné proti
lidskému strádání. Zatrvzelé vůči zoufalému křiku bližních i vůči
volání Božímu. Nebo srdce obrostlé tukem. Zpohodlnělé blahobytem.
Uzavřené za hradbou vlastního dostatku, nadbytku. Soustředěné jen
samo na sebe. Srdce slabé. Takové, které již, obrazně řečeno, sotva
udržuje tělo při životě. Nestíhající pumpovat do tepen životodárnou
krev. Jakoukoli aktivitu předem vzdávající pro nedostatek síly. Ale
Bůh k tomu všemu vyhlašuje: „Dám vám nové srdce.‟
A jaký duch to potřebuje obnovit? Duch skleslosti a marnosti,
který ubíjí. Duch nedůvěry a nestálosti, který vzdaluje od Hospodina.
Duch sebelítosti a sebelásky, který odvádí všechnu pozornost čistě jen
k sobě samému. Ale Bůh i o tom vyhlašuje: „Do nitra vám vložím
nového ducha.‟
Nové srdce a nový duch jsou jasným ukazatelem toho, že všechno
bude nové, všechno bude jinak. To je veliké Boží zaslíbení, které
smíme na prahu nového roku slyšet. My sami totiž se svým srdcem
nic moc nenaděláme. Je-li ustrašené, těžko jej učiníme zmužilým.
Pokud je náš duch bázlivý, jen nesnadně hledáme zdroje odvahy
a naděje. Bůh však činí veliké věci, jeho moc je nad naše představy.
Proto smíme vyhlížet i takovou úžasnou obnovu, kterou si sám Bůh
předsevzal, vyhlásil a jistě ji i učiní.
Nebylo by to poprvé, kdy z trosek Bůh vybuduje něco nového,
životaschopného. Situace první: Izraelci zdecimovaní náporem
Babyloňanů, poraženi vojensky a politicky, rozvráceni nábožensky
a duchovně, odvlečeni do zajetí. Tehdy poprvé slyšeli prorocké
zaslíbení: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového
ducha.‟ A nezůstalo u prázdných slov. Nebyla to marná naděje. Izrael
zajetí přežil a vyšel z něj duchovně čistší a silnější než byl před ním.
Situace druhá: Hlouček Ježíšových učedníků – ustrašených, kdesi

poschovávaných, rozprášených po popravě svého mistra. Ani si
nevzpomněli na slova zaslíbení, která Ježíš pronášel spolu s výhledem
ke svému utrpení a smrti. A přece se Bůh dotkl jejich srdcí a obnovil
je vírou, vložil do jejich nitra nového ducha, svého Ducha. Právě tento
hlouček učedníků se stal základem církve, která se po celém světě bez
přestání šíří a která roste. A to ačkoli prošla mnohým protivenstvím,
pronásledováním i mnoha dalšími krizemi.
Situace třetí: My dnes. Malé, nejisté hloučky. Do budoucnosti
hledíme se směsí obav a malomyslnosti. Těžce neseme, jak se o církev
kde kdo rád otře, jen když mu to přinese sympatie davu a voličské
hlasy. Střetáváme se jen s nezájmem a nepochopením. Horko těžko
nalézáme nějakou naději. Ale také nám, a právě nám zní ta prorocká
slova. Na prahu nového roku Bůh i nám říká: „Dám vám nové srdce
a do nitra vám vložím nového ducha.‟
Nejsou to jen prázdná slova. Již mnohokrát se osvědčila. A to
i v mnohem horších situacích než je ta naše. Máme zaslíbeno nové
srdce a nového ducha. A ono se to, podle slov evangelia, projeví, ono
se to ukáže. To nezůstane skryto, ale vyjde to najevo. Změna přijde.
Ten dobrý výhled se zakládá na Bohu samotném. Amen
♫ 379
liturgie VP novoroční
♫ 292

Ze tvých rukou přijímáme vše, náš Bože, vše, co jsme i co máme. Ty
jsi počátek i cíl, plný milosti, lásky a milosrdenství. Na počátku
nového roku se k tobě obracíme a prosíme tě:
Učiň svá zaslíbení skutečností. Daruj nám nové srdce a nového
ducha, ať je naše nitro prosto strachu, ať je naplněno důvěrou ve tvou
dobrotu a moc, ať je naplněno nadějí, která pramení ze tvé věrnosti
a z tvého soucitu s námi.
Učiň svá zaslíbení skutečností. Dej nám pokojně vyhlížet to, co
přichází, neboť víme o tvém požehnání, kterým nás provázíš. Žehnej
dětem, které se narodí a ochraňuj je. Žehnej milencům, kteří se
vzájemně poznají a braň jejich jedinečné vztahy. Žehnej těm, kdo jsou
jiní, a dej jim sílu obstát. Žehnej své církvi, aby nevzdala svůj zápas
o naplňování svého poslání, aby nesla naší společnosti víru a lásku.
Učiň svá zaslíbení skutečností a dej nám možnost napravit omyly.
Nedovol, aby nedorozumění mezi lidmi a špatná komunikace
přerostly ve hněv a ve zlobu. Dej ve své milosti průchod odpuštění
a možnosti pokračovat v nenarušených vzájemných vztazích.
Učiň svá zaslíbení skutečností a buď nám nablízku i ve chvílích
nesnadných, buď s námi i v bolestných situacích. Posiluj zlomené
a vyhořelé a doprovázej je. Posiluj nemocné i ty, kdo o ně pečují.
Dopřávej zhojení a uzdravení. Posiluj zoufalé a odhaluj pro ně světlo
naděje. Nacházej zbloudilé a přiváděj je zpět.
Učiň svá zaslíbení skutečností a pečuj o své stvoření. Zlom moc
zbraní a násilí a ukončuj válečné konflikty. Zlom moc lidského
sobectví a povzbuzuj solidaritu s hladovějícími, s uprchlíky, s těmi,
kdo jsou postiženi bouřením živlů. Zlom tvrdost režimů, které
zotročují vlastní obyvatelstvo, a dej lidem nabýt svobody a všech práv.
Ve jménu Ježíše Krista společně k tobě voláme: Otče náš … Amen
ohlášky
 J 14,1
 2Te 2,16n + „a požehná vás!‟
♫ 421

