
Silůvky, 25. 6. 2017, 2. neděle po Trojici 

Litomyšl, 8. 10. 2017, 17. neděle po Trojici 

 

POZDRAV Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 

INTROIT Ž 18, 7.19b-20 

V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze 

svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Hospodin mě podepíral, učinil mě 

volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. 

PÍSEŇ  Ž 98 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Náš milostivý Otče, děkujeme ti, že všechny lidi a národy zveš na hostinu, kterou jsi připravil 

v nebesích. Každé naše shromáždění je novým pozváním, každé slavení stolu Kristova novou 

předjímkou svatby Beránkovy. I my vyhlížíme jako poutníci plní naděje a očekávání příchod 

tvého Syna, Ježíše Krista. 

Prosíme tě, dávej nám, pokud jsme tu na cestě, podíl na nebeské radosti, abychom nezemdleli. 

Vždyť ty sám nejlépe víš, jak nás naše sobecké starosti spoutávají s tímto světem, jak nás 

pronásledují i na toto místo, kde stojíme před tebou; zbavují nás schopnosti radostně 

naslouchat tvému slovu a těšit se z tvých zaslíbení. 

Duchu svatý, přijď mezi nás a dej nám poznat, že není v našich životech nic většího než 

pozvání na hostinu Beránkovu. Amen. 

 

I. ČTENÍ Iz 25, 6-8 

PÍSEŇ  (S 14 Báječnej bál (246 Pane, dnešek je den chvály) 367 Studně nepřevážená 

  

N. ČTENÍ (ZÁKLAD KÁZÁNÍ) Lk 14, 15-24  

 

Milí bratři a sestry, přátelé v Kristu! 

 

„Když to uslyšel jeden z hostí..." Nebo doslovněji: ,,Uslyšev někdo ze společně 

stolujících ... " Podobenství pro dnešní neděli, podobenství o hostině, nebo také podobenství o 

veliké večeři začíná narážkou na předchozí oddíl o hostinách, v němž Pán Ježíš říká svému 

hostiteli, aby na oběd nebo večeři nezval své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté 

sousedy, poněvadž by mu to mohli odplatit a také ho pozvat. Raději pozvi chudé, zmrzačené, 

chromé a slepé. Ti nemají, čím ti odplatit a tobě bude blaze, protože odplaceno při vzkříšení 

spravedlivých. Ale dost sarkasmu, na venkovských sborech se společné stolování, sborové 

obědy a rodinné hostiny berou velmi vážně, Ježíš se navíc nacházel v domě jednoho 

z předních farizeů, takže celý ten apel byl míněn dobře a správným směrem na ty, kdo zvali ty 

své, zatímco Pán Ježíš zde upozorňuje na to, že je někdy lepší zvát ty vyloučené a všelijak 

osudem poznamenané, neboť právě jim patří Boží království. 

To celé totiž uslyšel jeden z hostí a svému spolustolujícímu, ano, Pánu Ježíši, doslova 

řekl: ,,Blahoslavený každý, kdo jí chléb v království Božím." Čímž jednak podtrhl význam 

společného stolu, který není jen společný a pro ty naše, ale míří i jinam, řekněme výše, 



  

k nebeské mesiánské hostině v Božím království vyjádřené s lovy z proroka lzajáše, jež jsme 

slyšeli v prvním čtení, slovy o Hospodinově tučné hostině všem národům. A pak zde, v oné 

hostující větě: Blaze tomu, slyšíme i předjímku, která je zároveň otazníkem, jíž se posléze 

chytí i Pán Ježíš, totiž kdo vlastně bude jíst chléb v království Božím, kdo je ten blahoslavený, 

komu přitom bude skutečně blaze? A Ježíš, jak je jeho dobrým zvykem, odpovídá 

v podobenství. 

„Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí." Na velikých hostinách se to 

tak dělá, že se na ně zve mnoho lidí a naopak, pro mnoho lidí je lepší udělat pořádné jídlo. A 

„když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby pozvaným řekl: ,Pojďte, vše už je 

připraveno."' Slovní spojení známé z pozvání ke svaté Večeři Páně zde zve v hodinu večeře 

všechny pozvané k hostině. Co se však nestalo? ,,A začali se jeden jako druhý vymlouvat." 

První přišel s tím, že koupil pole a musí se na ně jít podívat. Koupil jsem pole, ale 

ještě jsem ho neviděl, tak se na ně zrovna teď musím jít podívat. Doslova říká: ,,Pole jsem 

koupil a mám nutnost vyjít uvidět ho. Prosím tě, měj mě omluveného." ,,Prosím tě, přijmi 

mou omluvu." 

Druhý řekl: ,,Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet." To samé v bleděmodrém. 

Zrovna teď jdu vyzkoušet hned pět párů dobytčat, co jsem koupil. ,,Prosím tě, přijmi mou 

omluvu." A další mu řekl čistě prozaicky: ,,Oženil jsem se, a proto nemohu přijít." A už se ani 

neomlouval. I vrátil se služebník takříkajíc s nepořízenou a všechno to svému pánu oznámil, 

ohlásil, zvěstoval, dnes by se řeklo, vyřídil. 

Tu se pán domu rozhněval a svému služebníku řekl: ,,Rychle vyjdi na náměstí a do 

ulic města a přiveď sem všechny chudé, zmrzačené, slepé a chromé." Až dosud jsme se 

pohybovali na relativně bezpečném území. Pán domu si na svou velikou hostinu pozval podle 

všeho všechny své známé, kteří se mu však v hodině té večeře začali jeden po druhém 

vymlouvat, a tak se naštval a své ho služebníka vyslal přivést pro změnu ty na okraji, k nimž 

by se pozvánka na onu hostinu asi jinak nedostala, než že jim „uvolnili místo" ti, kteří si jí až 

zas tolik nevážili. Nebo nevážili. Na obranu všech těch pozvaných, kteří se většinou nakonec i 

omluvili, nutno říci, že někdy je opravdu lepší „zůstat doma", ať už kvůli ženě, kterou si jeden 

z pozvaných vzal anebo prostě proto, že v návštěvě společné hostiny může bránit i jistý 

ostych před tím, kdo vlastně zve. Nejde o to, že by nechtěli, buď tedy opravdu nemohli (a 

majetek, práce, manželství a rodina dostali přednost) anebo si jenom netroufli na to přijmout 

pozvání na něco tak velikého jako společná hostina. Ona to občas a někdy i často není žádná 

sranda všeho nechat a jít na velikou večeři pro všechny pozvané, tam se společně bavit či jen 



poslouchat svého pána. Někdy to chce hodně kuráže a odvahy přijít takříkajíc s čistým štítem. 

Skutečně přijmout to dobrodiní, jež se tu od pána dostává, přijmout milost, jež často bývá 

nezasloužená, přijmout pozvání na večeři pro vyvolené, pro ty pozvané. 

Ale služebník jde, ti na okraji se již nebrání a všechny vyjmenované, u nichž překvapí 

už to, jak nápadně je ten pán všechny vyjmenoval, se teď už nechají pánovým služebníkem 

přivést a ještě je místo, řekne služebník svému pánu kromě toho, že se taky konečně stalo, jak 

jeho pán rozkázal a ten ho hned poslal i za lidmi na cesty a k ohradám, k tulákům a 

vyvrženým přinutit je přijíti ke mně, aby se můj dům naplnil. A ono Ježíšovo „přinuťte" 

zároveň znamená, vlastně překonejte lidský ostych. Ostych před tím, co člověku brání 

přijmout tak obrovskou milost. Ostych před tím, že si to všechno vlastně vůbec nezasloužím. 

Zde však nejde o zásluhy, nýbrž o pouhou milost. Sola gratia, pouhou milostí, jak by řekl 

Martin Luther. 

Nikomu se do pánova domu příliš nechtělo, místa byla naplněna, až když pánův 

služebník pobral, koho mohl, až za hranice města se musel vydat, aby vůbec někdo přišel na 

onu velikou večeři, která už byla připravena. 

Celé to Ježíšovo podobenství zní na jedné straně jako výzva k tomu vyjít za hradby 

našich životů, našeho dosavadního smýšlení a okusit něco jiného, než je ono proklamované: 

majetek, práce, manželství a rodina. Vydat se na cestu do Božího království a takříkajíc 

nechat všeho ostatního (pokud to tedy nepůjde s námi). A na straně druhé zní varování všem 

těm, kdo si pozvání neváží a dávají přednost všemu jinému, než je i tato společenská událost. 

„Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře." Spolu s tím 

však vyvstává otázka, zda si i my svého povolání do Božího lidu vážíme, zda nám již 

například nezevšednělo, čemuž se trochu vysmívá nynější studentský farář na Evangelické 

teologické fakultě, že nám nemůže zevšednět něco, co vůbec není samozřejmé. Nicméně 

ztráta touhy po stolu Páně a věčném životě, po radosti z obecenství bratří a sester je stále tak 

nesamozřejmá a tím nezevšednitelná? Těžko říct. V každém případě ono riziko sejití z cesty a 

nedojití k cíli do Božího království asi není něco, co by nebylo na denním pořádku. 

Večeře je však naštěstí otevřená všem. Kdo ji odmítne nechat se pozvat, ,,umožní" 

rozhojnit oné Boží milosti i jinam, v tomto, ale i v jiných případech těm chudým, též 

nositelům Božích zaslíbení. Ano, Pán Ježíš boří všechny hranice mezi lidmi a ujímá se těch, 

kteří jsou na okraji, zejména pohanů, což je vlastní i evangelistu Lukášovi. 

A konečně se nabízí otázka, jak to bude v budoucnosti, jak to bude s námi, až staří 

odejdou, na venkovských sborech celkem běžná. Inu, nebojme a nebojte se, Pán Ježíš posílá 



své služebníky a nedá se ničím odradit, po odmítnutí jedněch následují dvě další pozvání. Pán 

se neodvrací ani od tohoto světa a stále do něj posílá své služebníky, aby v něm zvěstoval 

jeho pozvání do společenství, kde se pozvání z moci Ducha svatého a slova u stolu Páně může 

prohloubit až v povolání k věčnému životu. Amen. 

 

PÍSEŇ 177 Nuž Bohu děkujme (172,367,446)  

 

OHLÁŠENÍ 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Nebeský náš Otče, ty zveš všechny lidi na velikou hostinu do svého království. Posíláš nás, 

abychom tvé pozvání vyřídili. 

Prosíme, dej celé církvi i nám všem, abychom tento úkol pohotově přijali a ochotně jej plnili. 

Dej, abychom se nedali odradit neúspěchy, abychom nalezli pravý vztah k člověku i působivé 

slovo a odhadli vhodnou příležitost. 

Prosíme tě za ty, ke kterým nás posíláš. 

Prosíme za církevníky, kteří si myslí, že nepotřebují tvé slovo a obecenství sboru, jejichž 

srdce naplňují starosti a zájmy tohoto světa. Nedopusť, aby se proti tvému milosrdenství 

zatvrdili a odmítali tvé pozvání. 

Prosíme za dospívající děti. Dej, aby jim naše nedostatky nebyly překážkou, aby uslyšely tvé 

pozvání a zůstaly ti věrné po celý život. 

Prosíme za ty, kdo jsou ve všelijakých starostech a trápeních. Dej, abychom je uměli 

povzbudit a potěšit. 

Prosíme za lidi, kteří žijí bez Krista na světě. Dej, ať je dovedeme vyhledat, oslovit, pozvat a 

mezi sebe přijmout jako bratry a sestry. 

Požehnej dílu evangelizace na celém světě. Vzbuzuj nové zvěstovatele, rozmnožuj naše 

misijní obdarování, aby tvé pozvání znělo mezi všemi národy. Buď s těmi, kteří hledají cesty, 

jak evangelium dosvědčit tam, kde je neznají. Spojuj rozdělené křesťanstvo, aby svět uvěřil. 

Všechny, kdo zvěstuji Krista, ujišťuj svým zaslíbením: Aj, já s vámi jsem po všecky dny, až 

do skonání světa. 

A obracíme se k Tobě slovy, která nás naučil Tvůj Syn: Otče náš...  

 

III. ČTENÍ (POSLÁNÍ) lJ 4,11-15 

 

POŽEHNÁNÍ  Nu 6, 24-26 

Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. 

Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. 

 

PÍSEŇ 452 Za dar slova 


