Díkčinění (16. neděle po sv. Trojici): 01.10.17
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Pomoc naše a počátek náš je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa
i zemi, on je věrný ve svém věčném milosrdenství a dílo rukou svých
nikdy neopouští.
uvítání: slavíme Díkčinění za všechny dobré dary, kterých se nám od
Boha dostává, zároveň bohoslužby křestní – pokřtěn bude D.Š.
♫ 219
Modleme se:
Ty jsi pramenem všeho života, Bože. Plody tvého
stvoření smíme užívat a máme je sdílet společně s druhými. Prosíme,
dávej nám k tomu odvahu a sílu.
Ty jsi základem naší spásy, Bože. Tys dal zazářit do temnot světlu,
které přišlo ve tvém Synu Ježíši Kristu. Kéž jej přijmeme v plnosti
a v jeho světle jdeme svým životem. Prosíme, dávej nám k tomu víru.
Ty jsi zdrojem lásky a milosrdenství, Bože. Rozněcuješ je v nás
svým Duchem, posvěcuješ a proměňuješ náš život v každé chvíli.
Prosíme, dávej nám otevřenost pro tvé působení a jednání s námi.
Ty jsi, Bože, za vše hoden chvály: Sláva Otci … Amen
křest D.Š.
♫ 681
děti do NŠ: jak souvisí křest s tím, co si budete o Ježíšovi vykládat?
 L 12,13-21
♫ 67
„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš
pokrm.‟ (Ž 145,15) Ty sytíš nejen naše těla, ale i naše duše, ty dáváš
vše, co potřebujeme pro život. Tobě díky, náš Bože.
 Iz 58,7-12
Kdy má člověk pocit, že je v pohodě? Kdy se nebojíme, sestry
a bratři, budoucnosti? Když máme dostatek zásob. Když je na kontě
dost velká rezerva. Když nemám jen jeden kabát, ale tři. Pro jistotu.
Pro sichr. Kdo ví, co se může stát, a budou se hodit.

Shromažďovat, pojišťovat se, zajišťovat se – to patří k naší lidské
přirozenosti. K tomu nás táhne svět, ve kterém žijeme. Máme za to, že
to tak dobře funguje, že právě to je ozkoušené.
Proto slova proroka Izaiáše působí jako taková bomba. Ne
hromadit, ale dávat. Ne zajistit to svoje, ale být tu k dispozici druhým.
Ne sobectví až lakota, ale štědrost. Ano, až lehkomyslná nezávislost
na vlastněném majetku. To je prý ten správný způsob života.
Možná bychom si řekli, že tohle chtěl kdysi dávno jakýsi prorok.
Že to tenkrát možná fungovalo jinak a lidé toho vlastnili méně než my.
Tak že to šlo snadno. Omyl. Nefungovalo to na světě jinak a poddání
se a služba, až modloslužba, majetku byla stejná. To zní z Bible stále.
Jenže navíc úplně stejně jako prorok Izaiáš mluvívá i Ježíš. Káže
stejnou svobodu od hmotných prostředků. Kdo se upne jen na ně, je
podle Ježíše pouhý blázen chudý před Bohem. A jeho slova pro nás
zkrátka mají plnou závaznost. Slova, která ladí s těmi prorockými,
navazují na ně a potvrzují je.
Co tedy nabízí prorok jako jinou volbu, jako jinou možnost než
lpět a pevně se držet toho, co jsme, byť poctivě, získali? Pokud
nesloužíme majetku, ale majetek díky nám slouží, a to nejen nám, ale
i druhým, pak se tu otevírá něco, co si za peníze člověk nekoupí:
„Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před
tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova
sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se
ozve: ‚Tu jsem!‘ … vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak
poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách
vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada
zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“
Otevírá se tu možnost spolehnutí na Boží blízkost, na jeho péči, na
to, že Bůh obdarovává mnohem víc a lépe, než jak jsme schopni my
sami si to vymyslet a zajistit. Můžeme a máme zvolit i v těch našich
pozemských starostech důvěru v Boha. To, co dnes oslavujeme, když
činíme díky za Boží obdarování, může v našich životech platit nejen
dnes. Jsme k tomu voláni a zváni každého dne.
Možná to vypadá jako bláznovství. Kde kdo by si poklepal na
čelo: „Nesmysl. Nemožné.“ Kde kdo by byl ostře proti. Ujímat se

např. takových uprchlíků je u nás velmi nepopulární. Řekne-li něco
přejícného v tomto smyslu nějaký politik, rovná se to pomalu politické
sebevraždě. Jenže to je právě to, co po nás chce Bůh ústy proroka
i v osobě svého Syna. Solidaritou a pomocí druhým nám otevírá svou
blízkost. Boží moudrost je jiná než moudrost a zkušenost tohoto světa.
Zcela jiná. A je to jen na nás, pro co se každodenně rozhodujeme. Zda
vstupujeme do toho Božího pozvání, anebo zda si je svým vztahem ke
svému vlastnictví uzavíráme. Amen
♫ 636
liturgie VP Díkčinění
♫ 461
Náš Pane Ježíši Kriste, ty na nás shlížíš s láskou a milosrdenstvím. Ty
nám je i prokazuješ navzdory naší slabosti a neschopnosti žít podle
Boží vůle. Záleží ti na nás. U tebe se přimlouváme:
Prosíme, abychom měli plnost toho, co je potřeba k životu.
Prosíme za místa materiálního nedostatku a bídy. Jde o země, kde je
velké bohatství často rozděleno nespravedlivě. Prosíme i za naši
společnost, která je uprostřed blahobytu duchovně vyprahlá a pustá.
Smiluj se, daruj spravedlnost a buď štědrý.
Prosíme, aby umlkly zbraně a lidé spolu mluvili. Zneklidňuje nás
vývoj kolem severní Koree, děsí nás dlouhotrvající občanské války
v Sýrii, Iráku a Afghánistánu. Smiluj se a daruj svůj pokoj, aby lidé
mohli i v těchto místech normálně žít.
Prosíme za nemocné a za ty, kdo si zoufají. Kéž oschnou slzy
plačících, kéž slabí naleznou posilu a smutní útěchu. Smiluj se a daruj
své uzdravení a život v plnosti.
Prosíme za tvůj lid. Ať nepropadá malomyslnosti, ať roste ve víře.
Kéž tvá přikázání najdou své místo v srdcích lidí, kéž tvé slovo vede
k lásce, kéž nám v modlitbě otevíráš oči pro svou blízkost, pro svou
vůli a pro své přicházející království. Smiluj se a buď s námi.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
ohlášky

 1K 1,25.27
Ať tvá pomoc přichází vždy od Hospodina,
ať Hospodin nedopustí, aby na cestě podklouzla tvá noha!
Ať je Hospodin tvůj ochránce, ať je ti stínem po pravici!
Ať tě chrání od všeho zlého, ať chrání tvůj život! Amen
♫ 485

