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Neděle Quinquagaesimae (Starocírkevní perikopy)
Jak často vidící nevidí a nechápou to, co se jim odehrává před očima.
Jak často vidoucí odmítají to nepříjemné, co vidí a snaží se to vytěsnit
ze života, odsunout na okraj. A jak často nevidoucí vidí přesto důležité
věci zřetelně. Jediným, kdo vidí zřetelně a jasně, jediným, kdo
uzdravuje, je Pán Ježíš.
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Žalm 31,3-4
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď
opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě
pro své jméno a doveď mě k cíli.

Žalm 146,5-10
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu,
svému Bohu, 6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž
navěky zachovává věrnost. 7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně. 8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté
napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. 9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez
domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. 10 Hospodin bude
kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

Přivítání…
Dnešní neděle je poslední nedělí před postním, které začíná popeleční
středou příští týden. Podle starocírkevního kalendáře budeme číst Lukášův
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evangelijní text o tom, jak se Pán Ježíš rozhodl jít do Jeruzaléma a měl
přitom potřebu otevřeně povědět svým učedníkům, že jde vstříc mučednické
smrti. Učedníci tomu neporozuměli. Vidí, a přece nevidí. Na cestu se však
spolu s dalšími poutníky v zástupu vydali. Slepí a nechápající učedníci,
radostný zástup a zamyšlený Pán Ježíš. A vedle cesty u Jericha slepec.
Žebrák, který hlasitě volá o pozornost a pomoc. Je zaháněn jako ten, pro
koho v dané situaci není čas a příležitost. Nepřestává volat. Je slepý, a
přece v Pánu Ježíši vidí toho, koho v něm vidět má.
Byla to tehdy zvláštní skupina lidí. Obraz společnosti. Kde se v tomto
obraze, kde se proplétá radost, smutek, slepota, vidění, zázrak a víra
nalezneme my? Tyto otázky si budeme klást.
Před tím ale uslyšíme píseň dětí. Možná si nějakou takovou zpívali i
poutníci na cestě do Jeruzaléma.
LAJALAJ DŮDAP TABIDYBAM
Ref:

Tkaničky kuráže písnička rozváže, tak se
nenechte víc prosit a zkuste zazpívat!

/: Laj-laj důdap ta-bi-dy-bam laj-laj-dů laj-dý.
Laj-laj důdap ta-bi-dy-bam laj-laj-dý :/
1. Na cestách před časem Pána cest potkal
jsem, zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo
napětí. Na cestách před časem Pána cest
potkal jsem, řekl: „Víš, co lidem schází?“ A
spustil vzápětí.
2. Tkaničky kuráže písnička rozváže,
k nebeskýmu telefonu připne novej drát.

3. Tleskání, dupání, z končetin vyhání
všechno nepříjemný revma a nepříjemnej
chlad. Tleskání, dupání, z končetin vyhání
různý zápasnický choutky. Tak zkuste
zatleskat!
4. Tleskání, dupání, z končetin vyhání
všechno nepříjemný revma a nepříjemnej
chlad. Tleskání, dupání, z končetin vyhání
různý zápasnický choutky. Tak zkuste
zadupat!
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Daniel 3,14-17
14 Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé
bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
15 Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a
dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou
jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené
ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!"
16 Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba
dávat ti odpověď. 17 Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít
vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 18 Ale i
kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi
postavil, se nepokloníme."

Vždy s Tebou jsem (nebo: Jeť Pán světlo mé)

Lukáš 18,31-43
31 Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim:
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u
proroků. 32 Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a
plivat na něj, 33 zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane."
34 Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a
nepochopili, co říkal.
35 Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36 Když
uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. 37 Řekli mu, že tudy
jde Ježíš Nazaretský.
38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 39 Ti, kteří šli
vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se
nade mnou!"
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40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. 41 Když se přiblížil, Ježíš se
ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." 42 Ježíš mu
řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."
43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal
Bohu chválu.

Velikonoční svátky, o nichž jsme četli, že se na ně vydal Pán Ježíš, měly
být úplně jiné než všechny dosavadní. Měly znamenat zlom v životě
následovníků Ježíše z Nazareta. Měly znamenat zlom v životě Božího
vyvoleného lidu. Měla se při nich zvláštním a pro mnohé nepochopitelným a
nepředstavitelným způsobem naplnit slova proroků. Věděl to jenom jeden –
Pán Ježíš.
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u
proroků. 32 Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho
a plivat na něj, 33 zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane."

Pán Ježíš měl potřebu to povědět svým přátelům a učedníkům. Ne proto,
že by se to snad dalo nějak změnit, ale proto, aby se na to mohli
připravit. Bude to pro ně totiž krizový moment jejich víry, zkouška jejich
víry a naděje. Co udělají a jaké postoje zaujmout, když se bude zdát, že
je všechno ztraceno; když uvidí svého Mistra popravišti?
Dvanáct učedníků Pána Ježíše to tenkrát nepochopilo. Přímo před očima jim
Pán Ježíš odkryl blízkou budoucnost, řekl jim, co se stane – od soudu až
po vzkříšení. Odhalil jim, že se blíží k velkému mezníku, k naplnění
prorockých slov. Že to bude vypadat hrozivě, ale nakonec vše dobře skončí.
Oni to ale neviděli. Vůbec ničemu neporozuměli. Zdá se, že se ani na nic
nezeptali.
Proč? No, snad proto, že byli tak zaslepeni svými vlastními představami
o tom, jak bude vypadat Mesiáš a jeho činy, že skutečnost, kterou jim
představil Pán Ježíš, pro ně byla nepřijatelná. Byla tak jiná a podivná,
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že k ní zůstali slepí. Trpící Mesiáš prostě neseděl do jejich představy
Boží cesty, jak jí rozuměli při čtení sz Písem.
Tato kratičká epizoda těsně před vydáním se na velikonoční svátky měla
být pro učedníky určujícím prvkem – rámcem toho – jak vnímat vše, co se
bude dít. Vše se děje ve světle naplnění Božího plánu; toho, co bylo řečeno. Do
tohoto naplnění patří utrpení, zkoušky víry, ale také a nakonec vzkříšení.
Dějiny víry mají tento směr!
Kladu ve světle předpovědi Pána Ježíše otázku po tom, jakou budoucnost
si malujeme my? Neztratili jsme povědomí o tom, že i naše současné dějiny
směřují k naplnění? A toto naplnění není tak nepodobné tomu, které měl
prožít Pán Ježíš o Velikonocích. I církev má přece dojít slávy skrze
utrpení a pronásledování, a to ne malé! Jak bychom reagovali, kdyby nám
dnes Pán Ježíš pověděl, že jdeme do doby, kdy se v našem života naplní
slova Písem o církvi, která bude trpět, bude ponižovaná a poplivaná, ale
nakonec pro ni přijde Pán?
Možná bychom tomu nerozuměli; možná bychom si mysleli, že to není pravda
(protože máme jiné představy o budoucnosti sboru a církve); anebo bychom
dokonce mohli povědět: „To se nesmí stát“, jak to vyjádřil apoštol Petr, a
schytal za to důrazné pokárání.
Připomínám na základě dnešního evangelia tento kontext proto, že si
myslím, že ať už žijeme v jakékoli době, nesmíme ztratit ze zřetele Boží plány,
které se mají naplnit. Něco z těch plánů je nám odhaleno a my musíme být
připraveni a otevřeni k tomu, že se tak může stát. Jdeme vstříc naplnění
Písem o životě (nejen) církve, a toto naplnění obsahuje utrpení pro
Krista.
Myslím, že tato základní souřadnice života
a očekávání nás má činit citlivými v době,
Vrátíme-li se k evangelijnímu příběhu, pak
a vzkříšení teprve začala. Všichni jsou na
Ví o něm jen Pán Ježíš.

křesťana, toto základní vědomí
než se tak skutečně stane.
v něm vidíme, že cesta ke kříži
cestě; nikde ani náznak kříže!
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Na této cestě se slavícímu a putujícímu zástupu postaví do cesty
slepec, žebrák – hlasitý slepec a žebrák. Ti, kteří nic netuší o blízkosti
naplnění Písem, i ti, kdo neporozuměli předpovědi Pána Ježíše, tohoto
žebráka odhánějí. Teď sem nepatří (kdo ví, zdali by patřil jindy).
Vyrušuje. Nesedí do sváteční nálady. Teď není čas, teď se jde – ba spěchá.
Vidícím se nelíbí to, co vidí: volajícího o pomoc a smilování. Posílají ho
pryč z očí. Dobře odůvodněná bezcitná bezohlednost. Tak bychom mohli popsat
postoje poutníků putujících na svátky připomínající vysvobození.

„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Na rozdíl od některých bezcitných
lidí v čele zástupu, Pán Ježíš slepého žebráka slyšel a stál mu za to, aby
se zastavil a prokázal mu takové milosrdenství, jakého byl schopen. Nechal
se vyrušit ze svých osamělých a druhými nepochopených myšlenek na své
utrpení – na to velké dílo spásy, které ho čeká.
Slepý žebrák stál Pánu Ježíši za zastavení a přerušení cesty. Chtěl mu
dát najevo, že do jeho života patří, že ho slyší a rozumí jeho utrpení a
prosbě. A také má co dát!
Odmítnutý zástupem jako cosi nepatřičného, prožívá Boží zájem a Boží
pomoc. Ještě než prožil uzdravení, prožil blízkost a zájem. Pán Ježíš si
přitáhl k sobě toho, kterého druzí odháněli. Pán Ježíš neodmítal ty, kteří
chtěli být s ním, ať už to byli bohatí anebo ti nejposlednější.
Nám, dnešním čtenářům tohoto evangelia je zde nastaveno zrcadlo. Koho odráží
náš život? Odráží postoje těch, kdo šli tenkrát v čele zástupu anebo
odráží přístup Pána Ježíše? Pro chudého stojí za to se zastavit, a snad
utrpět i nějakou ztrátu. A dost možná právě vědomí toho, že do budoucnosti
církve patří utrpení a odmítnutí, je tím, co by nás tím spíš mělo vést
k citlivosti na volání o pomoc. Jak lehce se můžeme stát - zvlášť v naší
bohaté společnosti – bezcitnými.
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Ostatně sami nikdy nesmíme ztratit ze zřetele, že před Pánem Bohem
jsme byli bez uzdravení skrze odpuštění hříchů slepými žebráky bez naděje.
Jestli jsem v našem sboru poslední dobou za něco opravdu vděčný, pak je to
služba bezdomovcům a lidem, kteří o mnohé přišli a bývají tady spolu s
námi. Byl bych rád, kdyby v našem sboru všichni takoví mohli prožívat ne
odstrčení, ale Kristovské přijetí.
Pán Ježíš se tenkrát zeptal slepce: Co chceš, abych učinil?“ Odpověď
byla nasnadě: „Ať vidím!“ Věřil v tento zázrak, jinak by o něj nežádal.
Reakce Pána Ježíše pak byla docela okamžitá: „Prohlédni!“ A slepý obdržel
zrak, prohlédl.
V kontextu celého dnešního evangelia je navrácení fyzického zraku
jednou věcí. Tou druhou zůstává to, že ani vidící nevidí a potřebují
otevřít oči. A to je něco, co sdílíme s tehdejšími učedníky Pána Ježíše a
zástupem a jejich nevyřčenou prosbou: Pane, ať vidíme. Spolu s nimi
sdílíme to, že ač můžeme mít leccos před očima, přesto nevidíme. =>
Nevidíme příležitosti k lásce a milosrdenství. Nevidíme volající o pomoc –
ať už jsou to naši nejbližší anebo jiní. Potřebujeme otevřít oči pro Pána
Boha i pro bližní: abychom viděli, kde a jak milovat, projevit
milosrdenství. Jak porozumět tomu, co vidíme – u sebe i kolem sebe? Jak
vidět cestu, kterou jde před námi Pán Ježíš?
Prosba slepého žebráka je i naší prosbou: Ať vidím(e)!“
A ještě jednu poznámku přidám. Bude se týkat dovětku Pána Ježíše:
„Víra tvá tě uzdravila.“ Vracím se tak k tomu, že slepec byl fyzicky
uzdraven. Věřil. A jak věřil. Myslím, že věřil nejenom tomu, že se může
stát zázrak v pravém slova smyslu, nýbrž věřil Pánu Ježíši. Víra v něho je
základem víry v zázrak.
Nesmíme to ovšem zaměnit. Křesťané nejsou lidé, kteří pevně věří
především v zázraky. Jistěže ano, ale to až ve druhé řadě, protože v první
řadě věří v Pána Ježíše | Pánu Ježíši. Je pak na něm, zdali se zázrak –
tedy popření zákonů fyzického světa – udá anebo ne.
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Starozákonní příběh tří mladých mužů, kteří odmítli vzdát božskou čest
králi Nebúkadnesarovi pěkně ukazuje na charakter víry věřících. Věřili
v zázrak, ale věřili, i kdyby se zázrak nestal. Jejich víra se totiž
obracela k Bohu, ne k zázraku.
Da 3,17 Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z
rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 18 Ale i kdyby ne,
věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi
postavil, se nepokloníme.

Oni tři muži měli víru v zázrak, ale měli ještě hlubší víru, víru snášet utrpení,
i kdyby k zázraku nedošlo. Toto je víra, která ví o souřadnicích, do nichž
staví Písmo budoucnost církve – budoucnost, do níž patří i utrpení a
nesení kříže. A tak k prosbě: „Pane, ať vidím“, přidejme i druhou prosbu:
„Pane, ať věřím v zázrak, ať věřím, i když se nestane.“
Potěšení a evangelium dnešního počátku cesty k velikonočnímu kříži, je
v pozornosti Pána Ježíše, pro kterého není nikdo tak bezvýznamný, že by si
jej nevšímal a neslyšel jeho volání o pomoc.
Pozvání (výzva – prosba) dnešního evangelia je v tom, abychom podobni
svému Pánu byli citliví na volání (k Bohu) o pomoc. Má-li svou jedinečnou
cenu každý člověk pro Pána Ježíše, pak i pro nás.
A přidejme i prosbu: Pane, ať vidíme jako Ty; ať vidíme Tebe, který
jdeš před námi. Pane, ať věříme především v Tebe, když prosíme o zázraky.
Žalm 31,3-4
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou
záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní
štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
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SHROMÁŽDĚNÍ VEDE: MÁRIA UHLÍKOVÁ
KÁŽE:
JAN ASSZONYI

Introitus
Žalm 31,3-4
Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou,
buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz
má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.

Píseň KK 289 – Tys má, Pane, skála
Čtení (modlitba)
Žalm 146,5-10
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k
Hospodinu, svému Bohu, 6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k
nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 7 Utištěným dopomáhá k právu,
hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. 8 Hospodin otvírá oči
slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.
9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy,
svévolným však mate cestu. 10 Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj,
Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

+ Modlitba vlastními slovy
Přivítání, anotace a odchod dětí do besídky
Píseň dětského sborečku
+ odchod dětí do besídky | + nástup pěveckého sboru (zpívá až po
prvním čtení)
První čtení
Daniel 3,14-17
14 Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé
bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
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15 Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a
dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou
jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené
ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!"
16 Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba
dávat ti odpověď. 17 Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít
vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 18 Ale i
kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi
postavil, se nepokloníme."

Pěvecký sbor
Čtení evangelia
Lukáš 18,31-43
31 Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim:
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je
psáno u proroků. 32 Neboť bude vydán pohanům a budou se mu
posmívat a tupit ho a plivat na něj, 33 zbičují ho a zabijí; a třetího dne
vstane."
34 Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a
nepochopili, co říkal.
35 Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36
Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. 37 Řekli
mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.
38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 39 Ti, kteří šli
vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův,
smiluj se nade mnou!"
40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. 41 Když se přiblížil,
Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať
vidím." 42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."
43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to
viděl, vzdal Bohu chválu.

Kázání
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Postludium
Modlitby
Píseň 102 – Ježíši, přijmi vroucí dík | + sbírka
Píseň na závěr 384 – Náš Bože, obživ zas
Požehnání
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