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Litomyšl, 24. 6. 2018, 4. neděle po Trojici 

VSTUP 

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 

Ž 27, 4-5 

 

PÍSEŇ Přijď, Králi, věčný náš - č. 443 

 

VSTUPNÍ MODLITBA 

Nebeský Otče, ty dáváš svému slunci vycházet na spravedlivé i nespravedlivé. Slitováváš se 

nad námi hříšnými a každodenně nás obdarováváš svými dary, měrou vrchovatou, ačkoliv si 

to ani je nijak nezasluhujeme. Nám je však zatěžko odpouštět. Až příliš často a dlouho 

setrváváme v hněvu, až příliš často a snadno odsuzujeme své bližní, vidíme chyby hlavně na 

druhých, místo na sobě samých a své viny takřka nevidíme. Často se se svými bližními 

neumíme v jejich starostech sdílet. Ani nečiníme nic proto, abychom měli z čeho dávat 

potřebným.  

Pane Ježíši Kriste, tys za nás vydal sebe samého v oběť. Dáváš nám sám sebe, když jsme sami 

nebo i s druhými lidmi. Prosíme tě, zůstávej s námi přítomen svým svatým Duchem. 

Duchu svatý, požehnej nám ke zvěsti Božího slova, ať přemáhá naše sobectví a dává nám sílu 

odpouštět a hledat cestu ke druhým i k sobě samým i k Tobě. Pomáhej nám, ať máme ty 

druhé za přednější než sebe, nedopusť, aby se mezi námi někdo cítil opuštěn či přehlížen. 

Trojjediný Bože, dej, ať nás tvé slovo spojuje v jedno společenství ve Tvém Synu i svatém 

Duchu. O to tě prosíme pro všechen tvůj lid, který se ve Tvém jménu dnes schází a tebe 

chválí a oslavuje. Amen. 

 

1. ČTENÍ: Ex 23, 1-5 

 

PÍSEŇ Toužíme v lásce žíti stále – č. 582 

 

2. ČTENÍ a základ kázání: Lk 6, 36-42 

 

Milí bratři, milé sestry, přátelé v Kristu, 

náš dnešní text, nad nímž se nyní budeme společně zamýšlet, začíná v ekumenickém překladu 

poslední větou z oddílu předcházejícího, totiž o lásce k nepřátelům. Buďte milosrdní, jako je 

milosrdný váš Otec. Nejen že nám to může znít a snad i zní až překvapivě pozitivně, ale 

hlavně se z ní dozvídáme, že náš Otec (ten s velkým O) je milosrdný. A nejde tu jen o to, že 

kupř. ze Starého zákona známe svého nebeského Otce jako spíše trestajícího a stíhajícího viny 

všech generací až do několikerého pokolení, ten Otec milosrdný, řekněme novozákonní a taky 

plný slitování, protože přišlý na zem v podobě svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista, jehož 

slova, abych nezapomněl, si vlastně zejména připomínáme, je natolik milostivý, že my máme 

být taky takoví. A to nejen k těm, kdo jsou takoví i na nás, ale ke všem. Zní to hrozně, já vím, 

jak zrovna my, lidé, máme být takoví, jaký je jen náš Otec v nebesích? 

vidím pro nás jistou naději v tom, že se milosrdnými můžeme stále stávat, že jimi nebudeme 

ani se nestaneme jednou provždy (náš nebeský Otec taky podle všeho nebyl vždycky 

milosrdný), ale že jde o akt, který neustále probíhá, stále jsme v tom napětí, stále žijeme mezi 

těmito dvěma eskapádami a napořád je musíme promýšlet. A právě v myšlení vidím jednu z 

největších výzev dnešní doby. A tak buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.  

A od lásky (i) k nepřátelům dostáváme se v našem 2. čtení k části, jež je v ekumenickém 

překladu nadepsána podobně, ale svým způsobem ještě o něco vyhroceněji, dostáváme se k 

druhým lidem obecně a k tomu, jak je posuzujeme. Ono nesuďte, nezavrhujte, odpouštějte, 



totiž neplatí „jen“ k nepřátelům či přátelům či k věci, jíž se náš soud často týká především, ale 

ke druhým lidem obecně a tito druzí lidé kupodivu nejsou těmi, od koho nám onen soud, 

zavržení hrozí, neboť ono nesuďte a nezavrhujte neplatí jen pro nás a ty druhé k nám ani 

nejde o to, abychom nesoudili proto, abychom nebyli ať už těmi objekty našich soudů či 

zavržení sami souzeni a zavrženi či sami vystavováni soudu a zavržení těch druhých, kteří tak 

činí s podobným potěšením jako my sami, nýbrž o to, že nad námi všemi stojí ten Nejvyšší, 

totiž Pán Bůh, který nám ty druhé občas tak trochu staví do cesty (a řeknu proč) a jemuž jde 

především o to očistit naše mezilidské vztahy a vůbec postoje k druhým lidem do polohy, v 

níž si budeme všichni rovni, jako ti bratři a sestry, nejlépe v Pánu Ježíši Kristu. Právě ona 

rovnost spojená se svobodou, o níž se zmíním též, patří mezi klíčové pojmy nejen našeho 

dnešního textu, ale i života vůbec. 

Buďme i proto pozitivní, nenechme se soudit svými soudy a zavrhovat svými zavrženími, 

odpouštějme ne proto, aby nám bylo odpuštěno, ale proto, aby nám mohlo být odpuštěno, ale 

hlavně dávejme. Dávejte, a bude vám dáno. A nejen to, Bůh nám dává i nebo hlavně to, co 

pak smíme předávat dál a zároveň samotným bytím pro druhé jim dáváme něco, cosi, co pak 

bude dáno i nám. A co je tím něčím, čímsi, oním míněno? Dobrá míra, říká Ježíš, natlačená, 

natřesená, vrchovatá, která nám bude dána až do klína. Míra, jíž jsme sami obdařeni, míra, 

kterou koexistencí se samotným Bohem, obdarováváme ty druhé, míra, jakou měříme my 

sami a jak s ní my sami nakládáme, tak takovou Bůh naměřuje, tak i on sám nakládá s námi. 

Opět, možná to zní hrozivě, ale Bůh nám ve své svrchovanosti dává cosi, čeho se účastníme 

my sami tím, že to předáváme dále. A to je ta dobrá míra, to je to dobré, co od Boha ale i od 

těch druhých dostáváme. Ano, snad by se to dalo nazvat lidstvím, připodobněním obrazu, jaký 

si o člověku vytvářím přímo jemu samotnému. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh 

naměří vám, říká Ježíš. 

A nebyl by to on, aby nezačal mluvit v podobenstvích, aby to, co chce říct, neřekl nějak jinak, 

nějak rafinovaněji. Tentokrát začíná otázkami a celkem jasnými, ba jednoduchými, kde se 

odpověď jaksi sama nabízí: Může vést slepý slepého? Ježíš tím však chce říci něco jiného – 

kdo jsme my, abychom soudili, příp. posuzovali druhé nebo jemněji řečeno, nikdy o tom 

druhém nevím dost na to, aby se mi mohl stát obětí mého vlastního nevědění. Velmi zajímavě 

o tom píše Karel Čapek v povídce Poslední soud, že soudit může jenom Bůh, že totiž Bůh o 

našich bližních, o těch druhých ví tolik, že je jednak nemůže odsoudit, ale zároveň, protože se 

pohybujeme v dost osobní rovině, je ten problém v tom, že při jakkoli přísném rozlišování 

dobrého a zlého, nevíme nikdy všechno, abychom toto poznání a vědění dobra a zla mohli na 

tom druhém aplikovat třeba i ve prospěch naší vlastní pravdy. Jednodušeji řečeno: žák není 

nad učitele. Je-li zcela vyučen (každý však, kdo je vyučen), bude jako jeho učitel.  

i to Ježíšovo dávejte, a bude vám dáno či nepovede slepý slepého, je přece myšleno tak, jak to 

Pán Ježíš i říká ano, podstatou vyučování je kladení otázek a hledání odpovědí a když Ježíš 

řekne, že žák není nad učitele, znamená to, že být žákem je tu od toho, aby tento hledal otázky 

a být učitelem znamená především hledat na ně odpovědi. věřím, že smyslem naší práce je mj. 

i to hledat odpovědi na otázky, které nám ti druzí pokládají a sami se jich ptát tak, aby se naše 

odpověď s tou otázkou nakonec i setkala... Nicméně ono sokratovské vím, že nic nevím, což 

nám tak úpěnlivě nedoporučovali říkat hlavně u zkoušky, tu podle mě platí víc než kdy 

předtím. Žák totiž nikdy není nad učitele, nikdy neví víc než jeho učitel.  

A jak je zas tohle možné? Věřím, že nás sám život vede i tak trochu jako náš učitel, učí nás 

přijímat odpovědnost za sebe i za toho druhého a učí nás poznání či vědění toho, co tak má 

zkrátka být a hlavně toho, co je dobré. A co víc si člověk může přát? Co je víc než to, co ví 

sám život? Jehož tvůrcem je sám Pán Bůh. Ten, který je naším nejvyšším učitelem, učí nás žít 

svůj život tak, aby to bylo dobré, a posílám k nám, za námi, učitele života, kterým smíme 

rozumět, od nichž se můžeme učit a být jako oni, nic víc, nic míň. Posílá nám život, abychom 

se mu podobali. Ano, i smrt patří k životu.  



A to ještě není konec. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním 

oku nepozoruješ?  

Vidíš-li tedy v oku svého bratra něco nežádoucího, něco, co vlastně ať už tvůj zrak nebo 

vidění toho druhého spíše zatemňuje než prosvěcuje, ba působí bolest nebo ještě lépe, nevidíš-

li přes třísku v druhém sebe sama, protože v očích druhých lidí vidíme i sami sebe, skrze sebe 

vidíme druhé a druhé vidíme skrze sebe, máš-li tedy před sebou nějakou překážku, která ti 

brání vidět toho druhého v celé jeho kráse, podívej se, co tento pohled říká o tobě. Podívej se, 

jestli si náhodou před sebe nekladeš překážku větší, než jsi ty sám, trám, který zatemňuje celé 

tvé vidění, trám ve svém vlastním oku, trám, který ti brání pozorovat, jak ty sám na druhého 

můžeš působit. Tříska v oku druhého, trám v oku svém vlastním. Trám, který by ti měl bránit 

v tom vyndávat třísku. Trám, jakousi chybu v matrixu, co máš vidět ve svém oku, a to ještě 

dříve, než budeš vyjímat drobné chybičky navíc v oku svého bratra. Ty, co se díváš na druhé 

přísněji než sám na sebe. Nejsi lepší, jsi ten, který teprve musí prohlédnout, získat praxi, 

naučit se teorii, abys mohl hledat a vyjímat chyby na druhých, třísku z oka svého bratra, abys 

mohl druhého kritizovat, podívej se nejdříve na sebe. Teprve pak poznáš pravdu (o druhém i o 

sobě samém) a teprve ta tě může osvobodit. A přivést k druhému člověku. Postavit tě před 

druhého, oba takoví, jací jste se vším, co máte nebo i nemáte. Důležité je stanout před sebou 

tváří v tvář a být tak pro druhé požehnáním. Amen. 

 

PÍSEŇ Jak rozkošné a milé - č. 482 

 

OHLÁŠKY 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA 

Hospodine, Pane náš, vzýváme tvé jméno a věrně přicházíme do shromáždění tvého lidu. 

Snadno však propadáme samo-spravedlnosti či povyšování, které je proti druhým lidem. Ba 

dokonce i tobě, Bohu svatému a svrchovanému, bychom někdy rádi předepsali, co má s lidmi 

kolem nás dělat či jak je má hodnotit. Prosíme, dávej nám poznat pokoru, ať uznáme, že jen 

tvé soudy jsou spravedlivé a že jen svým soudem a milostí jsou naše měřítka takřka vyřazena. 

Prosíme tě, dávej všem našim sborům nacházet v nich všem hledajícím pokorná a otevřená 

srdce plná tvého milosrdenství. Prosíme tě za všechny křesťany, kteří slouží tvému království 

tiše, bez uznání i odměny, za všechny, kteří i lidi nevěřící přijímají v lásce. Neboť i za ty Pán 

Ježíš Kristus zemřel. Dej nám, abychom vztah plný lásky a naděje zachovávali i pro ty, 

s nimiž jsme se kdy rozešli, od nichž už třeba ani nic neočekáváme, u nichž si i, a jsme v tom 

ve stálém pokušení, můžeme myslet, že jsou třeba i horší než my sami. Prosíme tě za celou 

církev, zvlášť když se povyšuje nad celý svět, dávej jí poznávat, že jen tam, kde se spoléhá na 

tvou milost, otvírají se dveře tvého království. Prosíme tě za všechny, kdo se mnohou 

mdlobou církve trápí, o rozdělení křesťanstva ani nemluvě i za ty, kdo jen těžce nesou za 

spravedlnost a mír ve světě odpovědnost. Dej, aby tvá církev byla útočištěm všem, kdo žijí 

v jakémkoli soužení. Vždyť i ty jsi ve svém Synu zaslíbil: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu 

ven. Bože, který nás všechny přijímáš do svého společenství i království, slyš nás, když k tobě 

voláme slovy tvého Syna Ježíše Krista: Otče náš… Amen. 

 

PÍSEŇ To jedno mějme stále na paměti – č. 483 

 

POSLÁNÍ: Mi 6, 8 

POŽEHNÁNÍ (Nu 6, 24-26) 

PÍSEŇ č. 485 


