
4. neděle, poslední po Zjevení Páně v Litomyšli, 2.2.2020

„Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.“ Izaiášovo proroctví 60:2


Pán s vámi! Slova svatého evangelia podle Jana, 6. kapitola, verše 32 až 35 a 53 až 58:

„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe 
vám dává můj Otec. 33  Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život 
světu.“ 34  Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ 35  Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; 
kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit… 
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, 
nebudete mít v sobě život. 54  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v 
poslední den. 55  Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56  Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57  Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i 
ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58  To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli 
vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“ 


Čtení z 1. Dopisu do Korintu, 11. kapitoly, verše 17 až 34

„Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k 
prospěchu. 18  Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem 
nakloněn tomu věřit. 19  Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se 
osvědčí. 20  Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně: 21  každý se 
dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. 22  Což nemáte své domácnosti, kde 
byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám 
říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím! 23  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také 
odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 24  vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest 
mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ 25  Stejně vzal po večeři i kalich a 
řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou 
památku.“ 26  Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on 
nepřijde. 27  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi 
Páně. 28  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 29  Kdo jí a 
pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. 30  Proto je mezi vámi tolik 
slabých a nemocných a mnozí umírají. 31  Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom 
souzeni. 32  Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se 
světem. 33  A tak, bratří moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na 
druhého. 34  Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci 
zařídím, až přijdu.“


Čtení z 1. Dopisu Timotejovi, 4. kapitoly, verše 6 až 8

„Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a 
pravého učení, které sis osvojil. 7  Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve 
zbožnosti. 8  Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má 
zaslíbení pro život nynější i budoucí.“


Večeře Pánova  / Cesty ke zbožnosti

Každý z nás by rád slyšel nějakou pochvalu. Bratři a sestry v Korintu se jí dočkali tak napůl (viz 
11:1 a 22). Proč napůl? Co se Pavlovi nelíbilo? Přesně toto: Večer, když se církev scházela, přišli 
někteří z nějakého důvodu dřív a protože měli hlad, tak nečekali na druhé, prostě se pustili do jídla 
a pití. Když přišli další křesťané, už některým z těch prvních příchozích alkohol stoupal do hlavy. A 
ještě jim to pořád připadlo zbožné a v pohodě. A protože to byl zřejmě běžný zvyk, apoštol Pavel 
do Korintu píše: „Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Nebo pohrdáte církví Boží a 
chcete zahanbit ty, kteří nic nemají?… Za to vás nechválím!“ (11:22)


Docela si dovedu představit překvapení té první části Korintských, která chodila dřív: „Co to zase 
má? Proč to přehání? Takhle to tu bylo přece vždycky!?“ A jen doufám, že se někteří chytili za 
hlavu a na svoje bratry a sestry počkali a rozdělili se s nimi. V horším případě si založili novou 
církev, kde podle své zbožnosti nebudou muset na někoho čekat. V tom novém kostele nebude 
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třeba nějaké apoštolské psaní. Nebudou čekat na Pavlovy pochvaly, budou si svou církev a svou 
zbožnost chválit sami. Taky řešení, jak víme až dosud celkem běžné, ale určitě ne moc zbožné. 
1

Právě té části Korintských přišlo dostatečně zbožné, když svůj sbor řídili tak, jak řídli. Samozřejmě 
nemá smysl se vysilovat rovnáním vnitřních poměrů a kritikami provozních věcí. Daleko důležitější 
je obstát před těmi, kdo nás pozorují zvenčí. Podle rabínské moudrosti se „židovství nedá měřit 
tím, zda někdo má židovské předky, ale spíš tím, jestli bude mít také židovské vnuky.“ To 
znamená, že skutečnou zbožnost mohli pochválit svým rodičům až dodatečně jejich potomci přes 
jedno koleno.“    
2

Co je to ta správná zbožnost, abychom se v ní podle rady udělené Timotejovi cvičili? Jsou to naše 
navyklosti, tradice a naše pochopení duchovních věcí? To je ale jiné kostel od kostela! Tohle se 
má dědit s nadějí na život věčný? To má ono zaslíbení, o kterém jsme četli? To asi ne! V Nové 
smlouvě má zbožnost význam duchovní vyspělosti, odpovědnosti, oddanosti, respektu k 
povinnostem, rodině, společenství bratří a sester. Zbožnost je životem v moci Pána Ježíše Krista 
uprostřed tohoto světa v běhu všedních dnů. Zbožnost navenek prostřená je Kristus v nás, ta 
naděje slávy… Existenciální zbožnost, zbožnost našeho bytí. To, nač čeká svět, stvoření, příroda, 
veřejnost - a nač čeká také Bůh.


A tak k výcviku ve zbožnosti nabízím několik dovedností. Ty dovednosti samy nejsou cílem, nejsou 
zbožností, ale nástrojem k dosažení oné zbožnosti. Předložil jsem vám Rozjímavou modlitbu, 
Učednictví, dnes Večeři Pánovu, pak v pěti krocích práci s textem, čtení s Duchem svatým, jak se 
někdy říká Lectio divini, a pak ještě Půst, což bude asi už v postním období.


Když jsme se učili rozjímavou modlitbu, tak jsme začínali: „Pane, tady jsem, tady mně máš! Ozývá 
se tvé dítě.“ Byli jsme v té modlitbě sami za sebe. Když mluvíme o Večeři Pánově, tak začínáme: 
„Pane, tady jsme spolu!“ a jako odpověď dostáváme úvodní pozdrav „Pán s vámi!“  Protože jsme 3

tu společně jeden za druhého v Kristu, který nás spojuje křtem. Z toho důvodu jsme široce 
otevřeni všem pokřtěným učedníkům.


Dostředivost, společenství bratří a sester je u prostřeného stolu ještě silnější. Ale je to tak každou 
neděli, i když to chléb a víno nemáme. A chápu, když to začínajícím křesťanům není jasné, proč by 
měli chodit do kostela s nějakou pravidelností a dokonce tam vodit jiné lidi. A už vůbec si neví 
rady při Večeři Pánově: „Já nevím, co s tím, proč, co se tam děje a jak to uchopit? Co je to za 
divná slova!?“ říkají.


Ten důvod je podobně nejasný zřejmě i pro tradiční křesťany. Je to proto, abychom měli nad 
sebou vzájemnou kontrolu? Abychom se vzdělávali, školili, získávali kredity a nakonec certifikát? 
To nepotřebuji! Právě z těchto důvodů se někteří vzpírají pravidelnosti! Nebo je nutné scházení 
proto, že tu mám službu? Nebo, že by mne tu někdo hledal, či že tu mohu něco druhým pomoci 
zvládnout? To už je blíž té podstatě. Ale proti tomu se někteří opět vzbouří, protože oni jdou do 
kostela, když se jim to hodí, líbí, když se tu cítí dobře a když zrovna mají volno. A zmatečnost 
takového postoje pochopí jen ten, kdo upadne do nemoci a nemůže sem jít vůbec!  
 
Položte si tak naivní otázku: Proč sem vlastně chodím?!  Pokusím se odpovědět: Jdu k 4

prostřenému stolu proto, abych tváří tvář světu získal sílu žít zbožně. Abych dostal sílu na cesty, 
které mne čekají. Jdu sem, protože ve společenství bratří a sester se mohu vděčně radovat z 
Boha (eucharistie). Tady se stavím před Boží tvář (preface, sanctus), zde se upamatovávám na 

 Ve Vysokém Mýtě začíná své působení další církev: Církev víry.1

 Rabín Adin Steinsaltz. Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/delphine-horvilleurova-jak-2

rabini-delaji-deti-recenze/r~5f576976438011ea8776ac1f6b220ee8/

 A tento pozdrav se ozývá v bohoslužbě podle římského misálu hned třikrát: před evangeliem, před 3

eucharistickou modlitbou - my bychom řekli před Večeří Pánovou - a před závěrečným požehnáním.

 Jedním z rysů církve je, že se schází, shromažďuje. V našem textu se shromáždění, shromažďování, řecky 4

sunerchomai užívá pětkrát!
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všechno podstatné (anamnéze), tady slyším Kristova slova a mohu jej vzývat spolu s ostatními 
(epikléze) a tady beru z jeho rukou jídlo a pití. Tady jej dávám dál (comunio sanctorum). 


Jeden muž z naší společné historie, Milíč z Kroměříže, v roce 1372 založil v Bartolomějské ulici na 
Starém Městě pražském dům, kterému říkal Jeruzalém. V tom domě žilo asi 200 žen, které se 
snažily začít nový život, protože se dosud živily nejstarším řemeslem, jak se říká. V jeruzalémské 
komunitě ale nežily pouze prostitutky, nýbrž i další Milíčovi přívrženci. V kapli sv. Marie Magdalény 
sloužil Jan Milíč z Kroměříže každý den mši. Tehdy bylo běžné, že Večeři Pánovu prostí lidé 
přijímali jen jednou za rok. A Milíč začal podávat eucharistii během každé mše. To bylo naprosto 
výjimečné a toto pochopení jídla, které je posilou na cestu do nového života, se stalo základem 
pro pozdější přijímání podobojí a podávání chleba dětem.


Projdeme Večeři Pánovu v kostce tak, jak nám ji zachovala tradice už od dob apoštolských. Když 
se řekne eucharistie, pak to řecké slovo znamená, že je to místo vděčné radosti z Boha. Večeře 
Pánova je skutečně hostina vděčnosti. Není to pohřební hostina. Vzdáváme díky za Boží dílo v 
minulosti, nyní i v budoucnosti. Je to místo vděčnosti za bratry a sestry, vděčnosti za to, co 
dostávám a dávám dále. Nad chlebem a nad vínem nemá chybět děkování, které je výrazně 
zmíněno i ve slovech, která Pavel předává, že náš Pán „vzdal díky“ (11:24)


1. Příchod před Boží tvář, úvodní slova - preface a sanctus 
Tato úvodní slova začínají pozdravem „Pán s vámi!“ a pokračují povzbuzením: „Vzhůru srdce!“ 
a lidé odpovídají: „Máme je u Pána!“ a ujištěním, že je dobré přijít s díky našemu Pánu a 
vděčně si připomenout jeho dílo: „Je to důstojné a spravedlivé…“ 
 
Do toho patří naše tři otázky a tři odpovědi, jak si to někdy říkáme. Tady si radostně 
připomínáme, co Bůh pro nás udělal, jak nás vyvedl ze zlého, jak nám pomohl oddělit se od 
minulosti a vykročit do budoucnosti. Narodili jsme se pro novou zemi a nové nebe. Míváme 
nutkání vrátit se do bezpečí mateřského klína, jako se Izraelité chtěli vrátit do bohatého 
Egypta. Jejich porod se nedal zastavit, museli přes moře a rabíni srovnávali Rudé moře s 
prasklou plodovou vodou.  5

 
Přicházíme spolu s těmi, kteří byli před námi a také i s celým stvořeným světem, tedy s anděly 
a voláme spolu „Svatý, svatý, svatý!“  

2. Rozpomínání na to nejpodstatnější - anamnéze 
Tady si podáme ruce s přáním pokoje, tady se modlíme jako učedníci. V některých církvích tu 
ještě zní vyznání víry, jako návrat k tajemství křtu, ale hlavně tu slyšíme slova, která Pavel 
důsledně předává a my si je můžeme ověřit ještě v evangeliích (instituce). Podávající tato slova 
vyhlašuje, dává tím návod k tomu, co se bude později opakovat při vzájemném podávání. 
Právě v té chvíli si to navzájem znovu zvěstujeme. „Věřím tomu a tak ti to podávám: Chléb! 
Tělo Kristovo!“ a při kalichu nové smlouvy: „Krev Páně, vylitá na odpuštění hříchů!“ To je to 
tajemství víry, jak se někdy říkává společně: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme a 
na tvůj příchod očekáváme, Pane Ježíši Kriste!“ 


3. Společné vzývání Boha - epikléze  
Ještě před tím, než si začneme podávat, prosíme Pána Boha, přímo jej vzýváme prosbami, 
aby se našeho života a jeho cest ujal, abychom se na nich stali živou, svatou a Bohu milou 
obětí  a aby Duch svatý v nás pracoval to vše způsobil svojí živou vírou. Tato část končívá 6

shrnujícím vyznáním: „Skrze něho, s ním a v něm je všechna tvoje sláva, Bože, Otče 
všemohoucí!“ Proto se ke stolu Pánovu nehrneme první, ale jdeme spolu, čekáme na sebe a 
ptáme se, zda jsme na někoho nezapomněli. Tady je možná také důvod, proč není v naší 
tradici Večeře Pánova každou neděli. Důvodem asi bylo, že chceme být alespoň jednu neděli 
co nejvíce spolu. A ne každou se sejdeme, znáte to… A že si dáváme dost času na to, aby se 
některé věci dořešily a neuspěchaly. Však víte, není to lehké s námi lidmi. Chce to čas. Všichni 
jsme tu hříšníci.  

 Delphine Horvilleurová, Jak rabíni dělají děti, Garamond 20195

 Viz Dopis Římanům 12:16

�3

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://www.kosmas.cz/autor/70727/delphine-horvilleurova/
https://www.kosmas.cz/knihy/260598/jak-rabini-delaji-deti/
https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/4953/garamond/


4. neděle, poslední po Zjevení Páně v Litomyšli, 2.2.2020

4. Podávání a společenství - comunio 
Někdy se říká, že kazatel, který bohoslužbu eucharistie vede, vysluhuje Večeři Páně. To je ze 
staré češtiny a příliš to vyzvedává předsedajícího bohoslužby. Nejlépe by bylo říkat, že kazatel 
podává to, co vzal od Krista, protože přesně to pak dělají bratři a sestry. Podávají si z 
Kristových rukou jídlo a pití. 
 
A eucharistie, hostina vděčnosti musí nutně končit děkováním…


Tak souhrnem: 
1. Zbožnost, to nejsou naše zvyky a navyklé poměry. Jako nebylo všechno chvályhodné v 

Korintu, není to ani u nás. Potřebujeme na sebe navzájem počkat, brát ohled a dělit se. 
Zbožnost je vidět především na našem životě v moci Pána Ježíše Krista uprostřed tohoto 
světa v běhu všedních dnů. Zbožnost našeho slušného, ohleduplného, soucítícího bytí. Toho, 
které vnímá naše radosti a nese bolesti jiných křesťanů, třeba v Idlíbu, v Nigérii, v Číně…
Zbožnost, která vnímá i nekřesťanský svět. Zbožnost je to, nač čeká celý svět, stvoření, 
příroda a také česká veřejnost (jak si připomeneme s Pavlem Hoškem) - a nač čeká také Bůh.


2. Zbožnost máme cvičit a dostali jsme nástroje k dozrávání naší zbožnosti. Třeba: Rozjímavou 
modlitbu, učednictví, dnes Večeři Páně a ještě nás čeká připomenutí dovednosti číst Bibli s 
Duchem svatým a připomínka půstu. A jistě je těch nástrojů ještě více. 


3. A při prostřeném stolu říkáme: „Pane, jsme tady! a na tvoje pozvání si budeme navzájem 
sloužit.“ Říkám to za sebe, ale jsem přesvědčen, že to platí obecně, že pro svoji zdravou 
zbožnost potřebuji bratry a sestry - ze svého sboru i z jiných církví. V nich mám Krista Pána a 
novou sílu na cestu světem. A proto na sebe navzájem čekáme. Nemůžeme - nikdo z nás - být 
sami!


Amen


- - - 


Citace z materiálů, které jsme měli k výkladu 1. Dopisu do Korintu 11. kapitoly v biblických 
hodinách v Litomyšli v roce 2018: Rovné šance u jednoho stolu. Apoštol neváhá jít až do 
absolutních tvrzení o nemoci, smrti a  soudu. Tak velice záleží na stejném přístupu k prostřenému 
stolu, na tom, aby si všichni byli rovni. Jednoduše proto, že u toho stolu jde o život. A upírat jej 
druhým, nechat je přijít pozdě, nestarat se o ně - je hřích. Pokud jde o jiné věci u prostřeného 
stolu, kvůli kterým se jeden na druhého dívá divně, tedy věci obřadu a jejich forem, je možno je 
považovat za tak nepodstatné, že se nám nezachovaly. A tak osobní, že se nedají předávat jinak, 
než v osobní přítomnosti apoštola. Možná také tak příležitostné, že na nich nesejde… Rovné 
šance u prostřeného stolu jsou daleko podstatnější. 
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