
1. neděle po Zjevení Páně v Litomyšli, 12.1.2020

Introitus: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. (Dopis Pavlův do Říma 8:14)


K modlitbě:  
„O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po 
všechna pokolení. Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích jsi pevně založil 
svou věrnost, řekls: „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému 
služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro 
všechna pokolení.“

Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění svatých velebí tvou věrnost. 

Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu?

Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine, Bože 
zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš 
zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny.“  Žalm 89:2-10


Čtení z evangelia Lukášova,10. kapitola, verše 38-42:

„Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena 
jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.

Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že 
mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je 
třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ 


Maria a Marta 
Pokud jste někdy slyšeli tento příběh a jeho výklad, pak jste určitě slyšeli o pracovitých a 
pečlivých Martách a zbožných Mariích. Především ten výklad rozděluje věřící lidi, jako by byly dvě 
úrovně Ježíšových lidí. Ti a oni. A to je špatně. Rozdělování na nějaké duchovní úrovně už bylo 
dost. A pak to dělení může posloužit našim výmluvám, že nemáme čas na čtení Bible či na 
modlitbu, protože je nám vlastní pracovat a ne se modlit: „To víte, já jsem něco takového, jako ta 
Marta. Radši dělám něco prakticky…“ A naopak: „Já jsem tu pro to duchovní…“


Jak takové dělení vzniklo? Podívejme se do vesnické domácnosti Marty a Marie v okamžiku, kdy 
přišel Ježíš. V okamžiku příchodu vzácného hosta a duchovní autority udělala každá z těch těch 
žen to, co je jí vlastní. Marta se vrhla do práce, protože takového hosta a jeho doprovod je třeba 
řádně pohostit. A Marie se posadila Ježíšovi k nohám a poslouchala. 


Každé z nich je vlastní něco jiného. Marii se budeme věnovat později, ale za pozornost stojí 
Marta. Evangelista nám zaznamenal, že Marta Ježíše oslovila s požadavkem. A nejméně dvakrát 
se chovala mimo protokol, prostě nevhodně. Mýlila se, když:


1. Svůj nepokoj ze spousty starostí promítla do Ježíšovy osoby: „Pane, nezáleží ti na tom, že 
mne má sestra nechala sloužit samotnou?“ Našla vadu na jeho charakteru. To on něco 
přehlédl, nemá zájem, nestará se! Marta Ježíšovi potřebovala uštědřit lekci slušného 
vychování, aby se přece jenom trochu zastyděl. Ale mohla být tak vychována. Takové vyčítání 
a probouzení viny se často předává v tradici. 
 
Namísto pokusu o domluvu třeba slovy: „Tak, pojďme si to naplánovat a rozvrhnout: Abychom 
všechno dneska stihli, je třeba udělat to a ono!“ je tu zbytečný útok. Snad nepotřebovala a ani 
nechtěla shodit Ježíše před jeho posluchači. Nebo opravdu potřebovala strhnout pozornost 
na sebe a na svoji práci? Byla jen nervózní a viděla jen chyby a nedostatky. Možná. Copak jí 
nedošlo, že vyrábí rozdělení? 
 


2. Podruhé se mýlila, když předpokládala, že Ježíš je povinen zařídit to, na čem se jako sestry 
mohly domluvit samy. Dokonce se pokusila Ježíšovi dát za úkol: „Řekni jí přece, ať mi 
pomůže!“ To nebylo moc vhodné! A nebyl to jen úkol, ale je v tom i výtka, že to Ježíše přece 
mohlo samo napadnout. 
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Tak tohle dělat nebudeme. Máme příležitost se domlouvat přímo a nezatahujeme do našich 
starostí někoho jiného. Ani Krista Pána. A naše děti se mají nad hromadou Lega pokusit o 
domluvu mezi sebou. Jistě, jako rodiče ji můžeme a možná máme doprovázet. 


Jak na to Pán Ježíš odpovídá? „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen 
jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ Odpovídá tedy: 

1. Uznáním. Nemusíte to v tom textu slyšet, ale zkuste se podívat se mnou. Ježíš uznal, že 
Martina práce je důstojná a užitečná, ale každý má svou volbu a každé rozhodnutí je 
jedinečné. Obhájil tím Martu. A také Marii.  
 
Těžko se mi poslouchají domněle zbožné řeči o tom, jak je nutně vždycky třeba jednat jako 
Marie. A že jinak jednající, tedy tzv. Marty, by se měly nad sebou zamyslet. Copak nestojíme 
na kazatelnách v pečlivě vypraných šatech a v nažehlených límečcích? A považte, jaké to 
musí stát úsilí nažehlit kněžské rochetky! Ráno snídaně a po bohoslužbách oběd. A proč se 
pak domněle zbožní páni navážejí do žen a kárají Marty. Je to nechutné, nevychované a 
hloupé. Pán Ježíš byl na práci žen doslova závislým.  1

2. Poučením. Protože službu žen užíval, nekárá a nenapomíná Martu pro její práci. Nevyjadřuje 
se, že to, co dělá ona, je zásadně špatně. Vůbec ne. Odmítá jen ustaraný nárok, který na něj 
Marta činí, když chce, aby umravnil Marii a zrušil její výběr. Marii je ke cti, že v tu chvíli mlčí. 
Úplně mlčí, nejen, že si nevyřizuje věci přes Ježíše, ale ani neútočí na Martu. Ježíš tak dopřává 
oběma svobodnou volbu. A Marii obhajuje, protože si zvolila dobře. 


Tak tohle Marii nevezme nikdo, ani Ježíš. A nejen Marie a Marta, každý z nás se potřebuje někdy  
schoulit u Ježíšových nohou.  Martu nemůžeme posuzovat jako neduchovní a povrchní hmotařku. 2

A že nemá jen pozemské starosti dokonce víme z Bible, z evangelia Janova. Lazar, její bratr jak se 
domníváme, umřel. Ježíš nestihl pohřeb a když konečně přišel, Marta mu vyjde naproti z domu 
smutku, kde všichni pláčou. A mluví s Ježíšem velice osobně a s vírou. A stačí slyšet její rozhovor 
s Ježíšem. Marta je hluboce věřící žena.  
3

Jak si dnes představit to Mariino rozhodnutí? Co to vlastně udělala, když si sedla k nohám 
Ježíšovým?! Ano, především naslouchala. A jistě něco víc: Před několika nedělemi jsme řekli, že 
se budeme učit nástrojům, které mohou budovat naši zbožnost. A my tu zbožnost potřebujeme 
cvičit a doplnit ji. Abychom měli zbožný charakter, citlivou, slušnou a sociálně laskavou podobu 
našeho vystupování, naší práce s blízkými a nebo naprosto cizími lidmi, otevřenost a vzpřímený 
pohled Božích dětí. Pro to potřebujeme, aby zrál náš charakter. A jak dozrává charakter 
služebníků Ježíšových? 


Jedním ze způsobů či nástrojů našeho duchovního života je rozjímavá modlitba,  někdy se jí říká 4

modlitba přítomného okamžiku. Jak vypadá taková modlitba?


 Viz Lukášovo evangelium 8:1-31

 Není to ale alibi lenochů, jak to viděl Karel Čapek: „Obrátit se zády k realitě a zírat někam do budoucnosti, 2

na trůn boží nebo na něco podobně odlehlého; a za tu cenu se zbavit té špinavé práce, vyhrabávat z 
denního smetí ten kousek lidské morálky, solidarity, účasti, bezprostřední povinnosti - nemohu si pomoci, 
ale tohle mně je ta pravá zrada kleriků…“

 Viz Janovo evangelium 11:20-30, kde je toto: „Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. 3

Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že 
začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při 
vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A 
každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi 
Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: 
„Je tu Mistr a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do 
vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala.“

 Učedníci Pána Ježíše, podle Lukáše, žádají vzápětí: „Pane, nauč nás modlit se“ (Lukášovo evangelium 4

11:1-4)
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Najdi si místo, kde budeš jenom ty a tvůj Bůh. Teď jde o tebe, ty máš vědět i cítit, že smíš mluvit. 
Že jsi u Ježíšových nohou. Někdo jde se psem na procházku ke slepému ramenu řeky, jiný jde 
každé ráno na kopec, třetí potřebuje pohled do ohně, který může nahradit plamen a světlo svící, 
meditativně upravená kaple či modlitebna. Sem, do kostela můžete i sami, mimo program. Rád 
otevřu a nebo někdo půjčí klíč. Někdo potřebuje před sebou vidět hostii, proto zaklekne před 
nejsvětější svátostí. Nebo je možno jít před Boží tvář s rozjímavou písní chval. Někdo potřebuje 
být v tichu pod hvězdami, pod oblaky… Někdo zalehne do trávy nebo do rozestlaného lůžka a 
rozpřáhne ruce. Jiný sedne na rotoped. Zapojí si do elektriky kytaru a brnká. Můj otec si sedl k 
pracovnímu stolu a vzal svůj tlustý sešit. Tu modlitbu si psal. Nebo se zavřel ve výměníkové stanici 
a pustil čerpadla na plný výkon. Najděte si místo, kde budete mít pocit, že jste se schoulili u 
Ježíšových nohou.  Byť při tom sedíte a nebo chodíte v parku. 5

 
Každý si může udělat alespoň chvíli a moje doporučení je minimálně jednou denně. Někdo z nás 
to stihne vícekrát. Ale ať nikdo neříká, že to nejde. Určitě to jde, byť bychom odebrali něčeho z 
našich aktivit. Je to otázka volby. A je to otázka ochoty se učit. Když se naučíme takovou 
modlitbu, velice to každému pomůže. Nezlobte se na mne, že o tom tak moc mluvím. Sneste 
mne, pokud jste právě v tomto profíci. 


Ač mluvím o velice soukromých okamžicích - uvidíme, že to je opravdu třeba, aby se taková 
modlitba nepoužívala ve společenství - tak se dá taková modlitba vést z počátku v obecnější 
formě i v kolektivu. Doprovází ji zkušený modlitebník, který dokáže odhadnout mez a pak se včas 
ztratí a občas může poskytnout pomoc. Ale pojďme postupně: 


1. Cílem je být vděčně bezbranný: „Bože, jsem tady a děkuji, že se smím posadit u tvých nohou. 
Děkuji ti za to, co je. Děkuji za to, že jsi mne probudil, že se hýbu, že mám práci, bydlení, 
obživu.“ můžete začít. Děkuji ti za možnosti jazyka, myšlení… Říká se tomu začátku modlitby 
expozice, to je při fotografování ten okamžik, ve kterém paprsky dopadnou na citlivou plochu 
filmu a nebo čipu. Kdy se tomu světlu vystaví.  
 
Pane, jsem tu. Děkuji za bolest, že mne něco naučila. Děkuji za únavu, že mne zbavila námitek 
a přitáhla k tobě. Děkuji za přátelství, že mne opatruje, děkuji za nepřátele, kteří mne učí 
hledat pokoj a ne odvetu. Děkuji za utrpení, které mne přibližuje tobě.  
 
Děkuji ti za partnera, za manželku (hned připojuji žehnání její práci), děkuji za mého muže, za 
děti, za rodiče - navzdory všemu, co bych jim vytýkal či vytýkala, tě, Bože, chválím za jejich 
přítomnost a za to, že ve všech palčivých problémech jsi tu ty. Děkuji ti, že v nemoci a v 
trápení jsi tu ty se mnou. Pokud vám ulétnou myšlenky od modliteb k práci, tak si to odpusťte 
a vraťte se zase zpět k modlitbě. 

2. Pak si uvědomuji sebe sama. Je tu Ježíš a jsem mu na dotek. Nechávám na sebe dolehnout 
zadání svého života, svá léta a své zdraví. Hledám východiska před Bohem. To je takové 
vyložení sebe sama, jako když pomalu vyložíte občanku, řidičák, kreditní karty, klíče a malou 
hotovost na stůl. Nahlížíme s Pánem do některých starých zásuvek. Pojmenováváme si věci z 
dětství a nacházíme souvislosti. Je to zcela dovnitř a sobecky postavené přemýšlení před tváří 
Boží. Časem se to bude měnit, každý přítomný okamžik je jiný. Teď uvedu několik příkladů. Nic 
nevyzrazuji a ani o sobě nemluvím. Tak třeba: 
 
Já bych tak ráda, mne by tak potěšilo, kdyby… Vidíš, jak moc potřebuji… Děkuji Ti za mé tělo, 
za to, co je a co není… Nebojte se být krutě upřímnými. Víš, že si připadám škaredá. Nemůžu 
se ani cítit, nesnáším svůj pach! To musíš cejtit taky, i když jsi Bůh! A podívej se jak chodím… 
Hrůza. Víš, jsem naprosto nemožný, nemám vůbec orientaci v mapě a navigace mne děsí. 
Naprosto se propadám, když vidím, jak stoupá nervozita mé ženy. Nedokážu být manželem, 
tátou. Rozpadl se mi nejen rodinný život, ale připadám si naprosto k ničemu i o samotě. 
 
A nebo naopak. Taky se ti líbí, Bože, ty moje červené lodičky na podpatku? Já mám takovou 

 To je pozice, která byla připisována ženám a také žákům v rabínské škole. Pavel říká (Kral): „Já zajisté 5

jsem muž Žid, narozený v Tarsu městě Cilickém, ale vychován jsem v tomto městě u noh Gamalielových…“ 
Skutky apoštolů 22:3
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radost, že jsem tu zkoušku dal. Viděl jsi, jak mi šlo to počítání? Díky Ti! Tedy, jsou ti moji kluci 
ale krásní, že?! Já z nich mám fakt dobrý pocit! Viděl jsi ty góly? To víno, to je lahoda! A jak 
hořela obloha, mně bylo tak dobře!   
 
Tady jsou místa na stesk vdov či vdovců. Na sebepřijetí jinak orientovaných bez naléhání třeba 
na nějaké zásahy a změnu pohlaví. Tady docházíme k možnosti smíření se svými partnery, 
rodiči a dětmi, kteří naprosto selhali. Ztrácíme vztek vůči některému z nich, který nás zneužil a 
ztratil. V téhle chvíli, jsme u Ježíšových nohou, jsme mu blízko a můžeme si dovolit bezpečně 
mluvit o všem. Mluvíme zcela otevřeně o své zranitelnosti, pádech, o svých úzkostech a 
potěšeních. Považ, to je ten Pán, který byl u toho, když se začala první buňka dělit v děloze 
Tvé maminky.  

3. Pak prosím za zjevení, otevření mysli. Abych našel v Bibli to, co potřebuji, aby za mnou někdo 
přišel a vysvětlil mi, aby se ukázalo a abych pochopil jak mají věci být. Abych se uměl ptát! 
Abych měl poznání a dary jeho služebníků. Abych dovedl čekat a zůstat zranitelným a citlivým. 
Prosím, za to, co mám jasné. Je to přece čas jen pro mne. Prosím za sebe, zcela sobecky a 
soustředěně za to, abych směl najít cestu, abych směl pochopit toho či onoho, abych se 
nemusel bát, abych se zbavil svíravé soutěživosti a potřeby do všeho mluvit… 

4. Pak otevřu Bibli a kladu si otázky nad čteným textem či nad textem, který mne doprovází v 
týdnu, na který mám kázat nebo jej potřebuji k diskusi. Tuto část mohu odložit, pokud jsem 
zrovna někde v terénu, kde je tma. Tam je možné si vybavit příběh evangelia či staré smlouvy. 
Takové vnitřní rozebírání - A kdy že to řekl? A komu to řekl? A o co vlastně šlo? A proč to říká? 
Ta metoda říká, že je dobré do toho textu vstoupit a stát se jedním z těch, kteří jsou uvnitř. 
Jednou z postav, jednou ze stran či postupně všemi... I těmi negativními. 

5. A pak prosím s děkováním za druhé a za to, co vím, že budu muset udělat. Za věci, které mne 
baví i nebaví. Za svět, za to, co naprosto nemohu ovlivnit - považuji za zdravé to na sebe 
nechat dolehnout. Nahlížím na svět jako jeden z jeho účastníků. Nahlížím na kostel, na církev 
jako vnější pozorovatel. Dívám se na kostel a na svůj sbor, jako ten, kdo tu má zůstat 
navždycky, přesto, že jsem tu dočasně. Nahlížím na církev v celé její šíři přes hranice církví. 
Nejsem úplným křesťanem bez těch křesťanů z druhých společenství. Prosím za ty, o které se 
starám - manželské páry, jednotlivce… A končím beze slov u Ježíšových nohou. Před jeho 
tváří. My dva si taky můžeme spolu pomlčet…


Amen


Na cestu: 
„A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko 
snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a moc na 
věky věků. Amen. (1. list Petrův 5:10-11)

Požehnání:
Požehnej i nám všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Jděme ve jménu Páně! Amen!

- - - 


Pod čarou pro program v mládeži:  
Modlitba přítomného okamžiku je soukromá, niterná, rozjímavá. Ale protože z ní umíme jen nějaké 
části, zkoušíme je uplatnit všude. A pak jsou z toho modlitby, u kterých člověk neví, zda má říci 
Amen a anebo ne. Jsou nesrozumitelné, upovídané a plaší cizí lidi, protože ti neví, o čem je tu 
řeč… Pojďme si rozřadit ostatní modlitby, do kterých rozjímavá modlitba nepatří. Vezměme třeba 
neděli od rána:


1. Chvíle modliteb před bohoslužbami. To je servis těm, kteří do kostela směřují. Přimlouváme se 
za ty, kteří jsou na cestě, aby se nepohádali a dobře došli, protože to klouže a nebo je vedro. 
Myslíme na kazatele, aby se nebál, měl cit vůči hříšníkům a nestrachoval se. Myslíme na 
zpěváky, aby našli dobrou notu, rozuměli své službě a uměli si vyjít vstříc. Modlíme se za 
mnoho služeb i za to, co bude po bohoslužbách. Je to chvíle modliteb služebníků. Můj děda 
chodil hodinu napřed, zasedl do lavice a modlil se. A u toho umřel…
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1. neděle po Zjevení Páně v Litomyšli, 12.1.2020

2. Modlitba úvodní - a nemusí to být jen kazatel - je modlitba zástupná. Je v množném čísle a je 
to tak správné. Přicházíme s vědomím hříchu a zároveň vděčnými chválami, přicházíme 
jménem těch, kteří jsou nemocní a staří. Prosíme o milost evangelia, ve kterém je slovo 
odpuštění, slovo spásy. A závěrečná po kázání je opět odpovědí za všechny, poděkováním a 
prosbou, která vhodně uzavírá kázání.


3. Modlitba společná - Otče náš… Je modlitbou jejíž tajemstvím je právě to společné říkání, ta 
všeobecnost - náš, nám, my odpouštíme… Je to modlitba, kterou se společně zavazujeme 
hledat to nejnutnější - svatost jména Božího, příchod království a jeho svrchovaná vůle. To 
málo stačí!


4. Modlitba přímluvná - to jsou jednotlivé důvody pro přímluvu, které kazatel či starší dopředu 
připraví a poskládají s tím, že nechají prostor pro osobní hlasité motivy k přímluvám i tiché 
modlitby osobních dovětků. Nevadí, když je čtena a celé shromáždění by se k ní mělo spojit 
zvoláním vyprošujícím Boží vyslyšení. Přímluv bývá více a následují za sebou.


5. Modlitba žehnající, v níž se doprošujeme požehnání od Hospodina a osobně se hlásíme k 
předání. My klademe ruce, ale Hospodin sám žehná. Proto se k němu obracíme a vzýváme 
Otce, Syna i Ducha svatého a nebo používáme slova Písma, která užívali synové Izraele.
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