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12. neděle po svatém Duchu 
 
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud 
budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.  

(Žalm 104,33-34)  
První čtení: Sírachovec 10,12-18 
Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV): 
2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali  
a nalézali, modleme se k Hospodinu. 
3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, 
modleme se k Hospodinu. 
  
Modlitba před čtením ze sv. Písem: 
Panovníku Hospodine, ty jsi věrný ve svých slibech a ryzí ve své pravdě. My 
však ze strachu nebo z vypočítavosti často lžeme a převracíme právo. 
Prosíme tě, pomoz nám, abychom slovem i skutkem šířili pravdu a konali 
spravedlnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova 
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 
  
Druhé čtení: Židům 13,1-8.15-16 
Evangelium: Lukáš 14,1.7-14 
Verše k obětování: Žalm 102,16-17 
Verše k požehnání: Přísloví 25,6-7 
Modlitba k požehnání: 
Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás u svého stolu obnovuješ chlebem 
života a kalichem spasení. Dej, ať zakotveni ve tvé pravdě a lásce pomáháme 
jedni druhým! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 
 
Vhodné písně: 134, 150, 41, 104, 162, 167, 307

Z kazatelského plánu

Slovo farizeus vnímá řada křesťanů 
jako synonymum licoměrnosti Ježí-
šových vrahů. V minulosti lidé často 
tento zločin vztahovali na celý izra-
elský národ. O velikonocích pak 
koledníci zpívali, jak „nám ti“ Židé 
zabili Spasitele, protože my křesťané 
neneseme na jeho ukřižování žádnou 
zodpovědnost. Proti tomuto dáv-
nému pohledu můžeme namítnout, 
že farizeové jen chtěli dodržování 
vůle Hospodina. Obávali se Božího 
hněvu. Vždyť pokaždé, když Židé 
zapomněli na Zákon, Hospodin se 
odvrátil od Izraele. Co je tedy špat-
ného, aby byl den sobotní ctěn, tak 
jak to činil Mojžíš? 
Pokud ale farizeové skutečně hledali 
pravou cestu k Bohu, proč neodpo-
věděli Ježíšovi na otázku, zdali je 
dovoleno v sobotu uzdravovat či ne? 
Co lépe tříbí myšlenky než upřímná 
diskuze? Říct druhé straně jak to 
vidím nebo se přiznat, že si s jasnou 
odpovědí nevím rady. Farizeové 
však mlčeli. Čekali, co řekne Ježíš, 
aby jej mohli obvinit. S Ježíšem 
stolovali nikoliv z náklonnosti, ale 
z taktických důvodů s cílem zlomit 
toho, kdo je tak nevybíravým způso-
bem kritizuje. Byla tedy bohabojnost 
farizeů jen falešné pozlátko k udrže-
ní společenského postavení? V Hos-
podina ve skutečnosti nevěřili, vše 
hráli jako dobrou komedii a po 
večerech se bavili tím, jak na své 
naivní okolí vyzráli a zajistili si 
slušné živobytí? Určitě ne!  
Respektovali Boha, vnímali jeho 
moc, ale současně i výjimečnost 
svého postavení a své rádoby moud-
rosti. Není to projev Boží přízně, že 
mám takové místo v národě? Jistě 

tak Hospodin souhlasí i s mými 
kroky a moje funkce slouží k oslavě 
Boha. Důležitý jsem já, okolí je jen 
kulisa, která mě doplňuje. Lásku sice  
postrádám, ale mám jiné věci, které 
ji zdánlivě nahradí – formální dodr-
žování Božích přikázání. Na tom 
postavím svůj svět, postoj k Bohu. 
Tím zdůvodním chování, které třeba 
slouží jen k osobnímu prospěchu. 
Když slouží mně v mém výjimeč-
ném postavení, musí přeci sloužit 
i Bohu. Vše co činím, mě opravňuje, 
abych usedl při pomyslné hostině 
k Bohu co nejblíže…. 
Ježíšovu odpověď na takové myšlen-
ky známe. Však se nás také netýká. 
Možná snad katolické církve, ale nás 
rozhodně ne. My jsme přeci žáci Ja-
na Husa, stoupenci reformace, očiš-
těné církve. U nás přece vítězí po-
znávání Boží pravdy, hledání Krista 
a vysvětlování biblických skuteč-
ností v souladu s vědeckými poznat-
ky. Která jiná náboženská organiza-
ce se myšlenkově dostala dál? To my 
jsme se posunuli blíže k Bohu, k jeho 
hostině. Stačí se jen hlásit ke Karlu 
Farskému a naše nabytá meta k Hos-
podinu bude pevná. Myslíme si, že 
opravdu naplňujeme předsevzetí za-
kladatelů československé církve a bu-
dujeme křesťanštější společenství? 
Vychází veškeré naše úsilí z lásky-
plné touhy o poznání Boha a vní-
mání potřeb bližních nebo se přes 
všechny vnější i vnitřní proklamace 
blížíme ke stejnému chování jako 
farizeové při stolování s Ježíšem?  
Už v husitství cítíme tyto posuny. 
Zrod revoluce a poutníky přichá-
zející na hory, aby ve společenství 
bližních očekávali příchod Páně. 

Následná doba, kdy husitská šlech-
ta hromadí majetek s tím, že to 
přece dělá pro očištění církve.  
Na jedné straně Jan Žižka rozvá-
žející raněné po bitvě u Sudoměře 
po okolních vesnicích, aby jim 
zajistil péči. Na straně druhé odchá-
zející husité od Plzně k lipanské 
bitvě, kteří upálili své nemocné, aby 
se o ně nemuseli starat. 
Máme tyto posuny i v Církvi česk-
oslovenské husitské. Projdeme-li, za 
co reformní katoličtí kněží bojovali, 
zjistíme, že spoustu podstatných věcí 
nenaplňujeme. A stejně jako farize-
ové hledáme náhradu. Hádáme se 
o barevnosti štol, stylistické pravo-
věrnosti liturgie a zpěvníku. Nic na 
tom nemění skutečnost, že už histo-
rik Miroslav Kaňák si stěžoval, že na 
našem zpěvníku není nic originál-
ního. Koneckonců husitských písní 
má jen o něco více než ten katolický. 
Hlásíme se k modernistické myšlen-
ce reagovat na společenské a vědec-
ké posuny a přitom v našich sborech 
to často při bohoslužbě vypadá jako 
ve skanzenu dvacátých let minulého 
století. Tváříme se, jak lpíme na 
odkazu Karla Farského a nechceme 
si připustit, že ho svým jednáním 
negujeme. Není za tím vším stejný 
nedostatek lásky, empatie jako u fa-
rizeů?  
Pokud neotevřu své srdce Bohu 
a lidem, tak ani nejlepší teologické 
vzdělávání mi samo o sobě cestu 
k Boží hostině nezajistí. Natož tak 
moc a postavení. Ježíš po nás chce 
jen jedno – upřímné srdce. Hledejme 
především království Boží. Jen tehdy 
máme naději, že nám Spasitel řekne: 
„Příteli, pojď dopředu!“ Jan Krško

Filosof Martin Buber, pozoruhodný myslitel, nás 
upozorňoval na fakt, že většina z nás si jenom ve 
vzácných okamžicích uvědomí, že jsme ještě neokusili 
naplnění bytí, že žijeme takřka mimo pravé bytí. 
Někam jsme byli postaveni, právě sem, kde žijeme. Zde 
a nikde jinde poklad nemůžeme najít. 
V chasidismu se moudře praví, že je víc, když jsou 
někomu osvětleny ulice rodného města tak, jako dráhy 
nebes. Neboť jde o to, abychom zde, kde jsme, kde 
pobýváme, jsme zakotveni, máme rodinu a přátele, své 
bližní, nechali zazářit skrytý božský život. Měli 
bychom konat práci všedního dne s posvátnou intencí. 
Má nám jít o svaté soužití se světem. Toto pochopit 
znamená velmi mnoho. Jedná se o podstatný úsek na 
naší životní cestě za naplněním svého bytí. 
Ve své knize Cesta člověka podle chasidského učení 
Buber zmiňuje, že rabi Pinchas Kehati jednou 

naslouchal, jak lidé hovoří o veliké bídě chudých. 
Zvedl hlavu a zvolal: „Vtáhněme Boha do světa a vše 
se uklidní.“ Martin Buber vysvětluje, že právě to je 
milost Boží, že se chce Hospodin nechat člověkem 
dobýt, takřka se mu vydává do rukou. Bůh chce přijít do 
svého světa, ale přeje si k němu přicházet skrze člověka. 
„To je mystérium našeho bytí, nadlidská příležitost 
lidského pokolení.“ Dále slavný filosof v knize kupříkladu 
zmiňuje rabiho Mendela z Kotska. Ten jednou překvapil 
několik učených mužů, kteří byli u něho na návštěvě, 
otázkou: „Kde bydlí Bůh?“ Smáli se mu: „Jak to mluvíte! 
Svět je přece plný jeho nádhery!“ On však svou vlastní 
otázku zodpověděl: „Bůh přece přebývá tam, kam ho 
člověk pustí.“ Jak tedy uvádí Martin Buber, nakonec jde 
právě o to: nechat Boha vejít. A to tam, kde člověk žije 
pravý život, směřující k duchovnímu naplnění. 
Vytvářejme prostor pro Boží přebývání. Olga Nytrová 

Bože, pomoz nám vzdálit se životu, který svazuje.  

Kéž bychom dokázali žít v tvé lásce a byli skutečně blízko tobě i lidem kolem nás.

Michael Štojdl  
Had  

Boží zahrada, Boží milost a člověku nabízená možnost. A co si počít s hadem? 
V poslední době vyzýváme často jenom čerta. 

Špinavé peníze už nám dávno nejsou cizí a uslintaná jablka od hada pojídáme. 
Problém Adama a Evy je stále náš. 

Ale, což? Poupata na hadích stromech opět rozkvétají. 
Třpytky nových beznadějných nadějí zapáchají poznovu jistotou. Hledejte novou zahradu.  

 Olga Nytrová a Michael Štojdl: Na zápraží duše

Milí čtenáři, stále více jsem si vědom odlišení pouhé emocionality od věcí 
duchovních. Duch není totéž co „dobrý pocit“, jaký zažíváme z toho, když 
se najíme oblíbeného jídla anebo z  toho, když máme radost, protože 
prožijeme nějaký světský úspěch. Dobrý pocit (respektive emocionalita), 
zažívání na úrovni smyslů, je pro duchovní bytost, jakou je i  člověk, 
nedostačující.  Chci se spolu s vámi zamyslet nad tím, jak rozumíme Slovu 
(Logu). Často se totiž stává, že se nás Slovo nedotýká. Jako bychom 
pociťovali absenci Slova v  našem životě, v  našem žití. Častěji se nás 
dotýkají slova lidská a informace. 
 Je zde rozdíl mezi informací a poznáním. Poznat (poznávat) Boha je totiž 
něco úplně jiného, než vědět (něco) o  Bohu (mít o  něm nějakou 
informaci). Poznat se totiž dá (skutečně) jen srdcem, vědět se dá 
rozumem (nús vs intellectus). Naše vědomosti o Bohu totiž ještě nemusí 
znamenat ducha. Tyto vědomosti nemusí oslovit srdce. Proto je potřeba 
přivádět Logos do srdce. Ptát se: jaký duch je v  mém srdci? Neboť 
myšlenky a slova tvoří stav naší duše a stav našeho srdce. Skutečné Slovo 
(skutečný Duch a Logos) by mělo proměnit stav našeho srdce a tím i stav 
bytí naší duše. 
 Všimněme si, že někdy stačí jen několik slov a pojednou cítíme pokoj, 
cítíme útěchu a  poznáváme, že přichází Bůh. Pak je důležité pobývat 
(doslova bydlet) s Duchem, který se dotkl mého srdce. Neboť skrze Jeho 
Ducha počíná se ve mně rodit poznání Boha. Když „čtu“ své emoce, texty, 
Písmo svaté, život... jen jako informace, pak se scházím se všemi těmito 
„čtenými“ jsoucny jen na úrovni informace. Při takovém scházení mohu 
ale ve svém srdci pociťovat zlost a nepřízeň, mohu ve svém srdci mít 
ducha zlosti a nepřízně, a přitom mohu švitořit nádherně o Bohu. Pak je 
mi Bůh blízký jen co do informace, nikoli co do Ducha. Vlastně Boha 
neznám a nepoznávám. 
 Proto má prostá modlitba za svůj úkol vedení Ducha, který je Logos, do 
našeho srdce, kde má rezonovat jako obrovská kaskáda pěnícího vodního 
pramene. Podobně, jako naše oči vidí díky světlu, tak i duchovní oko srdce 
hledá svůj „objekt“ ve světle. Světlo se nám ukazuje ve své 
transparentnosti, šíří se čistým prostorem, proniká „látkou“, jako je 
vzduch, voda, ale proniká i celý kosmos (ať už fyzikální prvky ve vesmíru, 
či metafyzicky pojednaný kosmos). Metaforicky lze říci, že stejně tak, 
jako světlo proniká průzračně čistou vodou až k hlubinám, tak i paprsek 
Boží proniká čistou vodou srdce.  Všimněme si, jak jsme citliví na lidské 
slovo, zvláště pak na takové, kdy nám někdo ublíží, to si pamatujeme 
ještě hodně dlouho. Takové slovo je pro nás bolestivé. To, co je negativní, 
to si pamatujeme a neustále se k tomu vztahujeme, žije to v nás a my 
žijeme „v tom“. Ale to, co je z Boha, to už se v našem srdci neodráží, 
nevchází to do naší duše. Více vnímáme myšlenky zloby. A jelikož je v nás 
zaseto od Zlého, pak i Zlý si na nás činí nárok...  Informace se mohou stát 
vášní. A stejně tak vášně a otevřenost všemu se může stát tou „jedinou 
správnou informací“. Můžeme tak přijímat naprosto vše jako dobré, ale 
s tím přijímáme i Zlého. Přijímat vše totiž nutně znamená přijímat i to, 
co není dobré. Důležité je kontemplovat neviditelný svět, třeba i  jen 
jeden okamžik nebes, který proměňuje k Bohu. Potom ani slova lidská, ani 
slova Zlého nás nedokáží vyvést z pokladnice Ducha, který je Světlem 
neproniknutelně ochraňujícím duši. Filip Gorazd Martinek

Hledání cesty za naplněním svého bytí

Nad Písmem

Jak upřímná jsou naše srdce? L 14,1-11 

Emoce anebo Duch?




