
 

Rodinná pobožnost 18. 10. 2020 
 

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista 
 

modlitba Milostivý Bože, jsi záchranou pro všechny, kdo uvízli v 
pasti beznaděje, jsi světlem v temnotách, když nás zavalují zprávy 
a problémy našich všedních dní, jsi s námi, když se našeho srdce 
zmocňuje přesvědčení, že jsme na všechno zůstali sami. Dobrá 
zpráva o Tobě a Božím království smí být důležitějším 
zpravodajstvím než všechny zprávy, které berou radost a chuť žít. 
Ježíšův příběh to pověděl jasně: Světlo záchrany nepohltí 
temnota beznaděje, nemoci, provinění, nářku, ba ani temnota 
smrti. Děkujeme za všechny příležitosti, které nám to připomínají. 
Děkujeme, že když spolu nemůžeme být, pojíš nás svým svatým 
Duchem. Amen 
 
čtení Lk 3.10-18 (doporučuji přečíst celý oddíl Lk3.1-18) 
 

Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“  
On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá 
žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“  
Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme 
dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ Tázali 
se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte 
násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“  
Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o 
Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím 
vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, 
abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem 
svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a 
pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm 
neuhasitelným.“ A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid 
a kázal radostnou zvěst. 
 

 
                                                                    Nicolaes de Bruyn: Kázání sv. Jana Křtitele 

 
 

V této době, kdy se média bez ustání informují o Covidu, 
víme o nemocných v našem okolí nebo nemocní jsme, obáváme 
se o blízké, vláda vydává stále nová opatření a sotva stihneme 
sledovat co a jak, se mi často vrací otázka těch lidí, kteří přicházejí 
za Janem Křtitelem: Co máme dělat? 

Za Janem přicházejí, protože u Jana doufají ve smysluplnou 
odpověď, jsou u něj zváni i k sebezpytování, pokání…Jan chce lidi 
připravit na příchod Božího království a tak říká to podstatné. A 
lidé v zástupu nějak tuší Janovu pravdivost a v jeho slovu Boží 
blízkost, dokonce se nechávají se křtít. 

Nás ta covidová vlna může dovézt také k sebezpytování, 
k hledání Boha a třeba i uvědomování si vlastního zmatku a malé 
důvěry v Boha. Proto ta otázka zaznívá se zvláštní intenzitou. Co 



 

máme dělat? Janova odpověd zní nenábožensky a může dobře 
vést k revizi naší víry a důvěry. 

Především Jan neříká: jděte na poušť a žijte asketickým 
životem, odtrhněte se od společnosti jako já; nýbrž posílá své 
posluchače zpátky mezi lidi. Mezi všechno tvorstvo. Jestli jste 
zaslechli a uvěřili, že ta cesta spásy je cestou i pro vás, tak jí dejte 
průchod ve svém každodenním rozhodování. Kdo má dvě košile, 
ať se podělí s tím, kdo nemá žádnou, a kdo má dostatek či 
nadbytek každodenních potřeb, ať se podělí se strádajícími. A 
dovolím si dotáhnout Janova slova: kdo je potřebný, ať se nestydí 
požádat o pomoc. Janova odpověď zdůrazňuje milosrdenství a 
spravedlnost v každodenním životě – ve vztahu k lidem 
potřebným a nuzným, a především ve vztahu k lidem, s nimiž 
přicházíme do kontaktu ve své profesi, ve své práci. A když už do 
práce nechodíme, pak se stejnou intenzitou se má milosrdenství a 
spravedlnost projevit tam, kde se pohybujeme – v rodině, 
v sousedských vztazích… 

Doby krizí, nečekaných nouzí či zvratů k horšímu vedou 
přirozeně k onomu „bližší košile než kabát“. Jan Křtitel naopak 
říká: o tu košili se poděl s tím, kdo ji skutečně potřebuje, nikoli s 
tím, kdo je ti bližší. Víra vám dává perspektivu, tak to projevte 
lidskostí a milosrdenstvím při každodenním setkávání s druhými. 
To setkání má v těchto časech jinou podobu – rozhovor v roušce 
nebo venku, telefonické hovory, videohovory, chaty, smsky, 
emaily i dopisy…ale stále tu možnosti jsou. 

V podání evangelisty Lukáše jsou přitom do našeho obzoru 
vtaženi i velice provokativní typy posluchačů. Za Janem Křtitelem 
přišli s otázkou: Co máme dělat? třeba i celníci (mafiánsky 
založená finanční stráž) a žoldáci (římští okupanti). A i jim Jan 
slušně odpovídá: nevyužívejte a nezneužívejte svého 
nadřazeného postavení, neobohacujte se na cizí účet, neodírejte 
slabé. Takto evangelium spojuje vyhlášení blízkosti spásy s naší 
každodenností. 

A když Jan dává takovou pěknou jednoznačnou odpověď 
(to máme my lidi rádi), začnou zástupy přemýšlet, jestli snad on 
není tím Mesiášem. Jan to odmítá a odkazuje k tomu, kdo je 
silnější (já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější…). 

 

 

 
      Berna Lopez: Ježíš a Jan Křtitel 



 

Jednoduchou odpovědí je pro dnešek: mějte před očima 
Božího Syna, vašeho Spasitele - Ježíše Krista. On ať je vám 
středobodem ve zmatcích, nejistotě, obavách, ale třeba i vzteku a 
nedůvěře. S Ježíšem Kristem hledejte prostor pro poctivost, 
solidaritu, pravdivost – zkrátka pro lidskost. I tímhle konkrétním 
způsobem pozná všechno tvorstvo, nebo aspoň ty jeho „vzorky“, 
které s vámi přijdou do kontaktu, že přišla Hospodinova spása. 
Zvláštní spása, která svou sílu ukazuje v setrvání s bezmocnými, 
která svůj základ staví na vztahu s Neviditelným. Její 
nezastavitelná síla však stále působí a proměňuje lidské soužití. A 
vy v tom můžete být aktivní. 
 
 

přímluvy  

     Milosrdný Bože,  
     s vděčností za Tvé evangelium, za dobrou zprávu, že 
vysvobozuješ z tísně i izolovanosti předkládáme Ti své prosby:  
 

     Prosíme za lidi nemocné. Za ty, kterým hrozí, že se stanou obětí 
nedostatku lékařské péče. Za ty, kteří si připadají odložení a 
zbyteční. Svěřujeme je Tobě a Tvé slitovné blízkosti.  
 

     Prosíme za lékaře, sestry, za ty kdo organizují pomoc. Dej jim 
nalézat moudrá a odvážná řešení. Posiluj je, když docházejí síly.  
 

     Inspiruj dobrovolníky, inspiruj nás, ať vidíme, kde je naše místo.  
 

     Prosíme za ty, na něž obklopeni vlastním ohrožením máme 
tendenci zapomínat. Za lidi v místech, kde se válčí, za ty 
v uprchlických táborech, za lidi žijící v autoritativních režimech, 
kde život a důstojnost jednotlivce jakoby neměly žádnou váhu.  
 

     Prosíme i za ty, kdo propadají pokušení zneužít situace k 
vlastnímu zviditelnění či posilnění svého vlivu.  
 

     Těm, kdo jsou v moci postaveni, připomínej, že mají sloužit 
obecnému dobru, ne sobě.  
 

     Prosíme za nás, ať nepropadáme rezignaci, dávej nám kázeň i 
ochotu. Ať jako lid, který se shromažďuje kolem evangelia, 
neseme tomuto světu a této době svědectví o Tvém milosrdenství 
a vysvobození.  
 

     Svěřujeme Ti své blízké i sami sebe… 
  

Otče náš,  
jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás od zlého. Amen 
 
poslání …co člověk zaseje, to také sklidí.  
Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik,  
kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.  
V konání dobra neumdlévejme;  
neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.  
A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem,  
nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.          Ga 6.7b-10 
 
požehnání Hospodin pro nás učinil velké věci.  
Ať jeho láska ve vás zůstává a dává vám odvahu činit veliké věci 
pro vaše bližní na zemi-ve jménu Otce, Syna a Ducha sv. Amen 


