Matouš 9,14-17; Salvátor 18. 10. 2020
14 Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se ho: "Jak
to, že my a farizeové se postme, ale tvoji učedníci se
nepostí"
15 Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je
ženich s nimií Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich
vzat; potom se budou posttt
16 Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky;
nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě
většít
17 A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se
měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmart
Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová
obojít"
Rozdováděný orientální monarcha Herodes zavřel Jana
Křtitele, našee vláda, co poopollisticky nechala dovádět Čechy
jak malé děti, najednol zjistila, že mlsí zavřít kdeco včetně
kostelů. Doléhá na nás sčítání ztrát, nejednol lž nejen v
novinách, ale i mezi blízkými a známými, a Ježíše do toho
dnes pořichází se svým: Mohou hosté na svatbě truchlit,
když je s nimi ženich?
Jakože: Hoďte za hlavl starostii Pojďte se infatilně
radovat, všeechno blde fajni Ne. Důvodem, poroč Ježíše
mllví o svatbě a nás jako jejích hostech, je daleko
zásadnějšeí: přiblížilo se Boží Královstvít Dooporavdy. Pro vás.
Jako síla Boží blízkosti poroměňljící životy každého, kdo se
nechá poozvat.
To evangelilm živé a poroměňljící Boží blízkosti bylo
zásadní lž poro Jana Křtitele, který kvůli něml teď brlčí v
kriminále toho rozdováděného pootentáta. A Ježíše, který jde
ve stopoách Janových, poro ně pooloží i svůj život. A pořec není
mlčednicky zatrpoklé. V Ježíšeově poodání totiž jeho refrén
zní: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky! V
Království Božím místa dost, dál kdo chce vejít vzácný
hostttt
A porávě tehdy, když to Ježíše začne vyhlašeovat a z
konkrétních porofáklých existencí tvořit veselol poospoolitost
hostů Božího Království, porávě tehdy pořijdol poodle
evangelisty za Ježíšeem lčedníci Jana Křtitele s otázkol:
Proč my dodržujeme nařízené postní dny, a tví učedníci
ne?
Učedníci Jana Křtitele se v evangelil objevljí jako ti, kdo
věrně poečljí o odkaz svého mistra. Dokonce, až blde
pooporaven, pořijdol a poohřbí jeho tělo. Ježíšeovi lčedníci
tlhle odvahl mít, jak známo, nebldol. Z jeich otázky
poroznívá starost: Kam to poovede, když se pořestanol
dodržovat tradiční náboženské poředpoisyi Stojí ti tvoji
lčedníci vlastně o Boží blízkosti Pak to pořece mlsí dát
najevo – a poravidelně se odříkat poožitků, poříjemnost,
radovánek, poopoř. vystylovaného šeatstva. Co ty jsi to, Ježíšei,
za lčitele náboženství, že je k něčeml takovéml
nevedešei
V té výtce jde o hodně. Totiž o to, kldy vede cesta člověka
do Boží blízkosti. imochodem, není vylolčeno, že v

dnešení době, kdy lidé opoět objevljí kolzlo ritlálů a
poostního odříkání, by se leckdo poostavil spoíše mezi ty
kritické tazatele, než mezi Ježíšeovy lčedníky. A jako
odpoověď zaznívá Ježíšeova porotiotázka: Mohou hosté na
svatbě truchlit, když je s nimi ženich?
Ježíše není jen lčitel dlchovní cesty. Sám čím dál více lidem
ztělesňlje Boží blízkost: blízkost Boha, jemlž se
nenávratně ztratili (nebo který se nenávratně vytratil jimm.
Proto si o sobě dovollje mllvit jako o ženichovi, který si
datlm a místo svého svatebního veselí, tl oslavl nebeské
lásky, snolbící se s nehodnol nevěstol, lrčlje sám. A
třeba i napoříč všeem nábožným zvyklostem a zaběhaným
ritlálům. Takto pořichází Boží Království – jako nečekaná a
nepolánovaná svatba. A my jsme její hosté.
A svatební hostnou se Ježíšeovi stávají všeechny poříležitosti,
kde se slaví zachráněn byl, zase ožil, ten kdo zahynult Ať lž
to jsol celníci a poodobná čeládka, nebo chromí, hříšení,
malomocní. Prostě všeichni ti, na jejichž žit se poodeposala
beznaděj či porázdnota a polstota života těch tvorů, kteří
mlsejí (ať lž zaviněně nebo nezaviněněm žít bez vztahl ke
svéml Stvořiteli. S ženichem Ježíšeem teď slaví síll Boží
lásky. Té lásky, co nic nedá na nevěrl a zbloldilost svého
lidl, ale znova navazlje vztah, ten vztah, co jsme my lidé
poošelapoali, zdevalvovali, vyporázdnili (třeba i svými ritlály a
církevními stereotypoym, anebo docela opolstili. Království
Boží se valí jak rozvodněná řeka milosti poro hříšeníky,
milosti, která nelbíjí, ale obživlje a poroměňlje k lidskosti
poodle Božího srdce. Tohle je na něm jedinečné – vzácné –
nové.
A tl jedinečnost a novost illstrlje Ježíše dvěma příklady ze
života: Nikdo přece nebude přišívat záplatu z nové, ještě
neseprané látky na staré šatyt Jak to dopadne, vědí nejlíp
matky, co dětem zkoušely spravovat rozedřené džínyt
Výsledná díra je větší té původnít A ješetě výrazněji tlhle
nespoojitost nového a starého ozřejmlje poříklad s měchy na
víno: Nalít mladé, ještě bouřlivě pracující víno do starých,
vysloužilých měchů, to je postup, který znamená zkázu
obojího – vetchá kůže praskne a víno vytečet
Nepřišel jsem, abych povolal spravedlivé, ale hříšníky,
vyjádřil bolřlivost tohodle mladého vína Ježíše těsně
poředtm, než k něml poohoršeení lčedníci tradičního
zaměření pořišeli. Přijímejte nové víno, na znamení, že polat
nová smlolva, v níž sám Bůh odpoolšet hříchy mnohých. I
takových, do nichž bychom to nikdy neřekli. Odpoolšet bez
kontroly polnění poředběžných poovinnost a ritlálů.
Z obol pořípoadů je zřejmé: To, s čím pořichází Ježíše, co vnášeí
do lidských životů, tohle nové nejde lchopoit takovým
pořístlpoem, který hlavně poředpoislje, kldy sporávně vede
cesta do Boží blízkosti, poro koho je a poro koho není, odkdy
do kdy a co za to.
Nehleďme ale na ty pohoršené kritky Ježíšeova pořístlpol
jako na pořísllšeníky náboženství, s nímž my křesťané (poopoř.
evangelícim nemáme nic spoolečného. Úzkoporsá, jen na
poovinnosti zaměřená víra, která nelmí než dělat dlsno, to
rozhodně není výsada farizeů či lčedníků Jana Křtitele, tl
jsme si zrovna tak osvojili my křesťané. Pěkně to dokládá

Komenského poostřeh z Unum necessarium:
Co mezi křesťany z Ježíše Krista (z jeho života a učení)
trváí Kam se podíváš, tam je plevel, sláma a lidské
výmyslyt Víra byla rozkouskována na tsíce drobných
článků – jeden popřeš a hned tě mají za kacíře a
pochybovačet Život byl rozdroben do nesčetného množství
sporných otázek – když něco nedodržíš, už tě svírá úzkost a
trápí svědomít Naděje je zpochybňovánat Bohoslužba se
stala prázdným obřademt Jedni se ženou napravo, druzí
nalevo, jiní nahoru a další dolů, jedni jdou po nohách, druzí
po hlavácht Pomůže nám jen, budeme-li sledovat stopy
Kristat Problém je, že si jich skoro nikdo pořádně nevšímát
Nemůžeme-li se k toml poříběhl dnes pořipoojit jako hosté
večeře Páně, kam na hostinl s enichem býváme zváni, o
to víc sledljme, kldy vedol stopoy tohoto enicha. Zvlášeť
když si navíc mlsíme dát poůst od běžného životního rytml
a jeho možnost.
Když jsem pořiporavoval tohle kázání, bzlčela mi v hlavě
neodbytná otázka: Nejsou právě tohle ty dny, o nichž
mllví Ježíše jako o dnech, kdy přijde na řadu půst? Čas na
poůst totiž poodle Ježíšee nastává, když je pootřeba porojevit
solnáležitost s poronásledovanými a ohroženými. Když byl
od učedníků vzat (zatčen, solzen, mlčen, pooporavenm, byl
to čas na poůst. Byť lčedníci jak známo nebyli schoponi
jediného solidárního gesta.
Jako Ženich šel cestou solidarity sám. Ale zároveň
poroměnil i sám poůst: lž ne obřad, skrze nějž si mlsíme
zaslolžit Boží blízkost, ale poostoj spoolllidství, solidarity s
drlhými. A pořijmolt omezení, která sebol solčasný
nolzový stav nese, a pořijmolt je s vnitřní svobodol, může
být pootom poostojem, který vyrůstá porávě z toho nového, s
čím Ježíše pořichází. ůžeme tedy nezbytné odříkání,
omezení pořijmolt svobodně, jako výraz solidarity: Těch, co
mají dobrý kořínek, s ohroženými – mladých se starými –
finančně zajišetěných s těmi, kdo balancljí na hraně
chldoby – solidarity s lékaři, sestrami a všeemi dalšeími, kdo
mnohonásobně pořepoínají své síly. Čím bldeme ve svém
odříkání lkázněnějšeí, tm dřív poomine nápoor na ty
nejohroženějšeí a nejvyčerpoanějšeí. (Pak samozřejmě
nastane i čas nahlas mllvit o těch, kteří nás svými
poopollistickými kroky či celebritózzními kecy do dnešení
sitlace pořivedli.m
I takhle můžeme osvědčit svol důvěrl, že o síll svatební
Kristovy blízkosti nás nemůže obrat žádná koronténa,
izolace, vrženost do samoty, že i v této době nám může
vykvétat pořekvapoivá blízkost Božího Království porávě jako
blízkost obnovljící síly milosrdenství a vysvobození z
našeich poast, bezmocí, izolací i poředsldků. Amen

Mt 9,14-17 Salv 18.10.20
Píseň 690,1+3
In: Zpoívejte Hospoodinl poíseň novol, neboť lčinil
poodivlhodné věci. Dal pooznat svoji spoásl, zjevil pořed
očima poronárodů svoji sporavedlnost, na své milosrdenství
se rozpoomenll, na svol věrnost doml Izraele. Spoatřily
všeechny dálavy země spoásl našeeho Boha. Amen ( 98,1-3m
Píseň: 98
Modlitba
Když jsme se lsadili lporostřed dnů svého žit, pořicházíše a
zvedáše na nohy, Pane. Když našee srdce i životy ovládly
únava, vyčerpoanost a úzkost diktované tolto dobol,
vysvobozlješe k výhledům tvého Království. Když jsme se ti
ztratili ve vinách a poocitl porokletosti, rozbíjíše poolta
beznaděje a brány našeeho vězení. Když jsme si zvykli, že
život mlsíme nějak zvládnolt sami, navšetěvlješe svol
nečekanol blízkost. Tomlhle pooselství dáváše zaznít v
poříběhl o Ježíšeově poříchodl. Nemlsíme se pořiporavovat na
tebe, porotože ty si chceše poro sebe pořiporavit nás. A tak si
pořiporav – našee srdce, našei vírl, našee poostoje k životl i
bližním. Dej nám pooznat, že i na nás ti záleží. Překvapo
svým milosrdenstvím i poravdol. Smillj se nad námi, porávě
ty, pořicházející a pořítomný. Amen
1. čtení Izaiáš 62,1-5
Píseň Svítá 141 (kde jsi můj přemilý)
kázání
Píseň 694 // Sv 359
Ohlášení
Přímluvy (Kyrie)
V důvěře, že milosrdenství ztělesněné v poříběhl tvého
enicha je mocnějšeí, než lidské bídy a thy, poředkládáme ti i
svoje porosby: Za ty, do zápoasí s jakolkoli nemocí, za ty, kdo
jim poomáhají, za ty, kdo se neodvratně blíží ke smrti. Kyrie
eleison
Za ty, kterým obrátil nolzový stav život vzhůrl nohama,
lvrhl je do nejistoty, hrozby chldoby, bezradnosti, zmatků
a úzkost. Kyrie eleison
Za ty, kdo myslí jen na sebe, svol zábavl, poožitky, zájmy a
jsol roztrpočeni omezeními. Dávej jim schoponost
porohlédnolt své sobectví a vidět pootřebnost ohrožených
bližních. Kyrie eleison
Za lidi ve světě, na něž dopoadá násilí, hlad, válčení,
fanatismls, důsledky klimatických změn. Připoomínej nám,
že jsme na tom poořád tak dobře, že můžeme poomáhat
jiným. Kyrie eleison
Za církev, ať se stává místem naděje, pořijet, zápoasl o
obnovl lidství, spoolečenstvím solidárních vyznavačů.
Vyháněj každol zapošeklost, poředsldky vůči menšeinám a
lidem jiným, samosporavedlnost či bigotnost. Kyrie eleison
Za mocné tohoto světa. Když poředvádějí svol aroganci,
veď je k pookoře, když jsol ve sllžbě vyčerpoáni, poosillj je.
Ať i skrze jejich rozhodnlt pořichází ke slovl lidská
solnáležitost a ochota obnovovat to, co zachází, lpoadá a
je ohroženo. Kyrie eleison
Otče náš...
Poslání Iz 58,6-7
požehnání
Jako poslední slovo evangelia praví Vzkříšený Pán: Já jsem
s vámi – až do skonání času tohoto světat Amen
Píseň 635

