
24. května 2020   neděle Exaudi

Introit: Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému 
Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 
Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá 
oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé (Žalm 146,5-8).

Píseň: 177 Nuž Bohu děkujme

Modlitba:
Pane Bože,
děkujeme za nový den, za neděli. Za den, který je jiný. Smíme a chceme se zastavit, soustředit se, 
uvědomit si, kde jsme a kam jdeme, myslet na tebe, modlit se. Děkujeme, že můžeme být tady v 
kostele. A děkujeme, že díky technice jsou spolu s námi propojeni i další, kteří nepřišli osobně. A 
není to jen díky technice, přenosu na dálku. To propojení je možné díky tobě, Pane Bože. Jsi náš 
Otec (jak budeme říkat společně v modlitbě Páně), náš společný Otec, skrze tebe jsme sestrami a 
bratry s dalšími, kteří se tak modlí, kteří v tebe věří. Prosíme, žehnej dnešním shromážděním. Přijmi
naše díky, posilni víru. 
Odpusť viny, kterých litujeme... Naše různá nedodělání, uhýbání, nepravdy, zbabělosti, sobectví… 
Někdy v malých věcech, někdy ve velkých. Myslíme na to… prosíme, odpusť.

Čtení: Ex 16,4-20 (Pokrm z nebe - mana)

Píseň: Svítá 135 K svobodě je dlouhé putování

Text: Lk 9,10-17 a Lk 24,50-53
Kázání:
Před nějakou dobou Ježíš vyslal svých Dvanáct do různých stran světa. Léčit nemoci, vyhánět 
démony, zvěstovat Boží království (Lk 9,1-6) Působení mělo tak širší záběr než když chodili s 
Ježíšem všichni společně. Zpráva, zvěst o Ježíši se donesla i ke dvoru vládce Heroda. Napadlo ho, 
že asi ožil Jan Křtitel. A chce se s Ježíšem setkat. To je stručně obsah několika veršů, které 
předcházejí našemu dnešnímu příběhu. (Četli jsem zde v kostele tento text minulou neděli.)

Dvanáct apoštolů (jsou to apoštolé, neboli poslové – nejen učedníci) se k Ježíši vrátí a 
vyprávějí, co se dělo. Ježíš s nimi odchází na pusté místo u Betsaidy. Aby měli klid, aby je mohl 
vyslechnout, možná jim k tomu něco sám říct.

Dnes čteme o setkání s Ježíšem po jejich návratu. Jako když se večer zastavím a v modlitbě 
reflektuji, co se dělo přes den. Nebo v neděli myslím na uplynulý týden. Děkuji Pánu Bohu, myslím
na lidi, s kterými jsem se setkala, vzpomínám na věci povedené i nepovedené, na rozhovory, na to, 
co bylo nedořečeno nebo co naopak vůbec zaznít nemělo. Možná ti Ježíšovi apoštolé mluví 
překotně, jeden přes druhého. Ještě tohle setkání… a tamten nemocný… a s tímhle jsme si nevěděli 
rady… a tady se nám vůbec nepovedlo navázat řeč… a tohle bylo fakt super... Setkání, modlitba po 
návratu. Modlitbu umožňuje víra, že Pán Bůh je nějak se mnou, slyší, má na mě čas. (Obrazně) se 
mnou odchází na pusté místo, abychom se mohli, já a Bůh, soustředit. Tak rozumím Ježíšově cestě s
apoštoly na pusté místo – aby byli v klidu spolu.

Ale. Ježíše a jeho dvanáct učedníků vyhledají (dostihnou) zástupy lidí. Nejspíš i díky činnosti, misii
těch Dvanácti je těch lidí tolik. 

Nevím, zda jsou přece jen zklamaní, že už nebudou mít Mistra jen pro sebe, já to v tom 
trochu cítím. Ježíš tady není jen pro mě nebo pro naši skupinu vyvolených. Dělají si na něj nárok 
celé zástupy lidí. Ježíš zástupy lidí přijme, mluví s nimi, má na ně čas, uzdravuje. A mluví jim o 
království Božím. Už teď s Ježíšem ho trochu zažívají. 



(Připomíná to nedávný příběh o Jairově dceři. Ježíš se vydal s Jairem za jeho vážně 
nemocnou dcerou, ale byl vyrušen a zdržen krvácející ženou.)

Jsem i já součástí zástupu? Chci být součástí zástupu? Nebo jsem chtěla být s Ježíšem v 
nějakém bližším vztahu? Blíž než většina. „Patříme, myslím my v církvi, přece k těm vyvoleným, 
povolaným, snaživým, poslušným. Zasloužíme si přece nějaký nadstandard.“ --- Nemáme někdy 
(my, kdo už jsme v církvi dávno) takový pocit zásluhy?

Blíží se večer. Na lidech je znát únava, hlad. „Ježíši, už je propusť.“ Známe to, pořád jsou kolem 
nás unavení a potřební, kteří si na nás dělají nárok. 

Dejte jim najíst vy.
Jak jako my?! Jak jako já? Sama nemám. Nebo tedy mám, ale jen maličko. Chleba, vody, síly, času.
Doufala jsem, že u tebe načerpám energii, ale věci se děly jinak. Nemám na to, dát tolika lidem to, 
co potřebují. Vůbec nemám na to někoho sytit. Přemýšlej, zadrž, Ježíši, jak si něco takového 
představuješ?

Dejte jim najíst vy. Nemáte toho sami moc, pravda. Ale kdybyste měli – ruku na srdce, co byste s 
tím udělali? Rozdali byste to? Snad. A pak by vás těšilo děkování, zahřálo by vás u srdce, že jste 
nasytili hladové, sklonili se z výšky k malým a potřebným, dali trochu ze svého dostatku.

Jsme zváni do Ježíšova zázraku. Zpočátku nedůvěřiví nebo skeptičtí. Bude to práce, námaha. 
A také: máme možná obavu, zda je to opravdu Boží cesta. Nechat rozesadit všechny ty hladové na 
zem. Oni slyšeli zvěst o Božím království. Nebudou mít teď nějaké příliš velké očekávání?

Máme odvahu říct těm hledajícím: „Posaďte se, dostanete najíst“? Nebo ještě jinak: 
„Posaďte se, budeme jíst spolu.“ Společenství je při tomto jídle to důležité. Není to fronta, čekání 
jednotlivců na příděl (anonymně, s rozestupy), pak hned odchod. Je to sezení spolu, kruh, pohled 
navzájem do očí. Možná to je větší zázrak než to množství. K tomu jsme zváni. Zázračně sedět 
spolu, i když jsme si ještě nedávno byli úplně cizí. Zázračně se stát bratry a sestrami.

Vlastně – evangelista to nasycení nepopisuje jako zázrak. Nikdo se tady nediví. Vypadá to 
docela prostě: Ježíš vzal chléb a rybičky, hleděl k nebi, děkoval, modlil se. V nebi je Bůh, z nebe 
přichází na zem vláha i sluneční paprsky. Abychom žili, aby chléb mohl vyrůst. Aby bylo dost pro 
všechny. Proto Ježíš hledí k nebi. Tam je Bůh. Tam je domov, láska. Tam on odejde k Otci, my lidé 
zůstaneme, dál budeme vzhlížet občas nahoru a věřit, že přijde pomoc, že přijde déšť a slunce, že 
vzroste obilí, upečeme chleba a budeme mít sílu a odvahu se o něj dělit. 

Příběh je o diakonii a odvaze. Odvaze začít rozdávat a sloužit, i když mám málo. Až do 
konce než se nasytí celé tisíce lidí, je projekt nezajištěn. Pořád to bude „z ruky do huby“ řekne se 
lidově.

Ve čtvrtek byl svátek nanebevstoupení Páně. Podle evangelisty Lukáše (autora Lukášova evangelia 
a knihy Skutků apoštolských) se Ježíš po vzkříšení zjevoval lidem a po 40 dnech byl vzat do nebe. 
Četli jsme tento text ze závěru Lk. Ostatní evangelisté nezmiňují tu čtyřicetidenní lhůtu, ale Ježíšův 
odchod do nebe popisují také. 

Co je při Ježíšově odchodu důležité? Vysílá učedníky, dává jim úkol, aby byli svědky. A k 
tomu jim žehná a slibuje, že bude s nimi.

V něčem je to podobné jako v příbězích, které jsme teď četli z prostředka Lk evangelia: 
Ježíš vysílá svých Dvanáct (o pár kapitol dál jich vyšle dokonce 70), dává jim sílu, moc úkol plnit, 
oni dělají, k čemu bylo posláni. Pak se vrátí, vyprávějí mu o tom. 

Nejsme dnes až tak v jiné situaci než byli lidé tenkrát kolem Ježíše. Věříme, že podobně 
jako poslal tenkrát je, posílá dnes nás a dává na cestu požehnání.



Pane Bože, dej nám odvahu vidět hladové, kteří od nás potřebují najíst, pomoz vnímat 
smutné, kteří čekají na potěšení. Prosíme o vynalézavost, jak pomoci, prosíme o víru, která se 
dokáže spolehnout. Amen.

Píseň: 622 Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá
Ohlášky
Sbírka

Píseň: Svítá 56 — Modlitba Tomáše Moora

Přímluvná modlitba
Pane Bože, přimlouváme se:
za lidi v nedostatku
hladové, bez domova, bez země
nemocné, na těle, na duši
smutné, opuštěné, bez naděje
za lidi ve finanční i jiné nouzi

přimlouváme se:
za děti, pro které je to těžké být pořád doma
za rodiče, kterým dochází trpělivost a nápady
za ty, kdo se dlouho nemohu vidět s blízkými lidmi
za lidi bezradné, jak se mají chovat v současné době
pomáhej, dávej svůj pokoj a naději

přimlouváme se za svět sevřený epidemií a nejistotou
za zemi unavenou nedostatkem vody
dávej zdraví, vláhu, déšť

přimlouváme se za nás křesťany, 
prosíme, ať dokážeme mluvit a jednat srozumitelně
Otče náš

Poslání: 
Přeji ti dostatek slunce, aby ses díval na život s radostí.
Přeji ti dostatek deště, aby sis více vážil slunce.
Přeji ti dostatek štěstí, aby tvůj duch zůstal naživu.
Přeji ti dostatek bolesti, aby se i ty nejmenší radosti v životě zdály mnohem větší.
Přeji ti dostatek zisků, abys uspokojil své tužby.
Přeji ti dostatek ztrát, aby sis vážil všeho, co máš.
Přeji ti dostatek „Ahoj“, aby ti to pomohlo   přenést se přes poslední „Sbohem“.

Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
4. Mojžíšova 6,24-26

Píseň: 510 Ó Pane můj, pokoj ať tvůj


