
Domácí bohoslužba o 2. adventní neděli 6.12.2020
připravil Kamil Vystavěl

*   *   *   *   *

Úvodní slovo

Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého ať je s námi.

Čtení z knihy proroka Izajáš 65,17-18:

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, 
nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím.

Čtení z evangelia podle Lukáše 12,35-40:

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána,
až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm
služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, 
posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při 
rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v 
kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte 
připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

Zamyšlení

Dnešní evangelium nám hned čtyřmi různými způsoby říká: „buď připraven.“ Jestli se 
nepletu, slovo „buď připraven“ je zároveň skautským heslem. A možná si někdo vzpomene
na podobné heslo socialistických pionýrů, kteří říkali: „vždy připraven.“ Pozoruhodná 
shoda, nezdá se vám? Otázkou ovšem je, k čemu a na co se máme připravovat. Projdeme 
postupně všecky čtyři Ježíšovy výzvy a třeba nám to on sám objasní.

Buďte připraveni poprvé

Když otevřeme Bibli kralickou, čteme v úvodu dnešního oddílu toto: Buďtež bedra vaše 
přepásaná... Starověký člověk se oblékal jinak než my. Potřeboval mít po ruce pásek. 
Protože pak si mohl oděv vykasat a páskem upevnit na těle tak, aby mu nepřekážel při 
práci nebo při chůzi. Když tedy Ježíš říká: přepásejte si bedra, znamená to: buďte 
připraveni k činnosti, buďte připraveni vrhnout se do práce.

Za druhé…

… je řeč o hořící lampičce. V 21. století se nám zdá jako normální, že celou noc jsou ulice, 
obchody, nemocnice, pracoviště osvětlené, takže nic nebrání, abychom třeba o půlnoci byli
bdělí a činní. Nebylo tomu tak vždycky. Zajištění osvětlení v minulosti vyžadovalo určitou 
námahu, stálo to nezanedbatelný peníz a taky neustálou starost o lampičku a o věci, které 
by mohly kvůli plameni dojít k úhoně. A proto mnohem lepší bylo tmu nechat tmou a 
vyčkat na denní světlo. Ježíš však volá po tom, abychom byli ve střehu, připravení k 
aktivitě i tehdy, když pro to nejsou zrovna ideální podmínky - třeba za tmy, nebo v dešti, s 
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omezeným rozpočtem, nebo tehdy, když si budeme muset razit cestu přes odpor a jít proti 
proudu.

Do třetice

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby. Jak známo, svatební 
veselice bývají dlouhé. Vždyť kolikrát za život si ženich bere tuto nevěstu? Taková zvláštní
příležitost se nedá odbýt a oslavit během jedné či dvou hodin. Ten pán může ze svatby 
přijít až kdo ví kdy! A očekává od svých lidí bezmeznou oddanost.

V podobenství je řeč o zvláštním vztahu. Lidé čekají na svého pána, přesněji řečeno čeleď, 
služebnictvo čeká na příchod svého hospodáře. Jak moc důležitý musí být pro nás člověk, 
kvůli kterému bychom třeba celou noc nespali? On je pro ně důležitý, vždyť on tyto lidi 
zaměstnává, živí, smysluplně rozděluje práci, dává dohromady chod celého hospodářství. 
A ti lidé zase jsou důležití pro hospodáře, protože všichni mají užitek z plodů společné 
práce. Opravdu všichni, není to tak, že by se poddaní dřeli na svého nadřízeného a on si 
toliko užíval. A on jejich oddanost umí řádně a spravedlivě ocenit, v Bibli čteme: Blaze těm
služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke
stolu a sám je bude obsluhovat.

Bezděky se v tom obraze dozvídáme, k čemu se může hodit opasek – no třeba ke službě 
druhým. Buďme tedy připraveni a pohotoví ke službě a možná že nám někdo jiný 
v budoucnu rád poslouží.

Bez nadřízeného

Ježíš tu velice zajímavě použil metaforu nadřízeného a podřízených. Někdo by si mohl 
myslet, že to je všudypřítomná a věčná danost. Vždycky to tak přece bylo, že jeden byl pán
a jiný zase kmán, jeden velel a druzí (poslušně nebo neochotně) plnili příkazy.

Ježíš oproti tomu své učedníky připravuje na to, že jejich Pán bude nějaký čas pryč a že 
nastane situace, kdy jim nebude nikdo velet a nebude nikdo kontrolovat, zda plní své 
povinnosti. A mám za to, že v takové situaci jsme my nyní. Máme sice svého Pána, svého 
Mistra, on však je vzdálený. Někteří lidé dokonce tvrdí, že takový Pán (Kristus a jeho 
nebeský Otec) vůbec není, neexistuje, takže vlastně nejsou vázáni žádnými povinnostmi.

Jako křesťané věříme, že Pán našich životů je, existuje, avšak nedonucuje nás dělat 
důsledně to, co nám uložil. Ta metafora hospodáře, který na čas odjel ze svého statku, je 
dosti výstižná. Máme žít a jednak, jako kdyby on tu s námi byl. Máme s ním počítat a 
nedbat na to, že zrovna není fyzicky na dosah.

Cílem výchovy dětí prý je, aby pochopily a zvnitřnily morální normy, takže se podle nich 
zachovají i tehdy, když je nikdo nebude hlídat.1 Jinak řečeno, děti se mají naučit 
samostatnosti, mají se naučit životu bez vychovatele, bez nadřízeného, bez kontrolora. No 
a mně připadá, že něco podobného říká Ježíš v tom dnešním evangelijním oddílu – až na 
to, že mluví ne tolik k dětem, ale především k dospělým. Dodejme už jen, že to 
podobenství nakonec skutečně dopadne tak, že pán roli pána odloží.

A ještě jednou – počtvrté

Uvažte: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do 
domu. I vy buďte připraveni... Protože zloděj může přijít kdykoli, tak zamykáme pokaždé. A

1 Nováčková, J. a kol.: Respektovat a být respektován. Bystřice p. H. 2017, s. 5.
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protože Soudce světa může přijít kdykoli, tak se jeho pravidly řídíme pořád. Snažíme se o 
to. Učíme se to. Připomínáme si stále znovu Kristova pravidla, pokyny a doporučení. 
Připravujeme se na to, že jednoho dne bude na světě platit už jen Boží spravedlnost a 
žádná jiná.

A právě díky té přípravě, díky tomu připomínání Hospodina a jeho norem nejsme od 
svého Pána daleko, on je tu s námi. V duchu je s námi. A my jsme v duchu s ním. Slovy 
evangelisty Jana: on je v nás a my v něm. Anebo slovy dnešního čtení: Máme při ruce 
opasek, abychom byli pohotově připraveni ke službě, bude-li jí třeba. Máme při ruce 
svítilnu, abychom důležité činnosti nemuseli odkládat na později. Stále více a stále 
hlouběji se učíme být věrni. A těšíme se na to, že náš Pán jednoho dne přijde a osvědčí 
svoji věrnost každému z nás.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 273 (varhanní doprovod)

1. Zvědněte brány svrchků svých,/ ó věčná vrata v nebesích; / všech králů Král a pánů Pán
/  buď s plesáním již uvítán! / Pln milosti náš Stvořitel / a světa všeho Spasitel / již béře v

chrám se svůj; / Sióne, prozpěvuj!

2. On, spomocník všech národů, / má spravedlnost v průvodu; /  jsa korunován svatostí / a
žezlem lásky s milostí / v pokoře k nám se ubírá / a nebes brány otvírá. / On Bůh, on Pán

je tvůj; / Sióne, prozpěvuj!

3. Ó blaze městu, zemi té, / všem, kdož se k němu hlásíte! / Kde jeho stanou kročeje, / tam
svatý mír se rozleje; / kde on, to slunce života, / tam mizí hrobu temnota. / On rádce, štít je

tvůj; / Sióne, prozpěvuj! 

4. Otevřte brány srdcí svých, / odvržte zlost i každý hřích, / a v roucho víry, naděje / nechť
každý již se oděje, / by Král ten v slávy odění / dal život vám a spasení. / Již k tobě Král jde

tvůj; / Sióne, prozpěvuj! 

Modlitba

Bože,

díky za Tvoji tajemnou a tichou blízkost.

Díky za to, že nás vedeš bez nucení, že nás znovu a znovu zveš ke svým cestám.

Díky za trpělivost, kterou s námi máš.

Bože, nebeský Otče,

Prosíme tě za Tvoji církev: přimlouváme se za sebe navzájem, prosíme za křesťany v 
rozličných farnostech a místech. Prosíme, ať Ti zůstávají mnozí věrni, navzdory všem 
nepříznivých okolnostem.

Prosíme za naše potomky, dej ať neopakují chyby svých rodičů a prarodičů. Ať mají chuť i 
odvahu učit se a dělat dobré věci.

Prosíme požehnej rukám každého, kdo se rozhodl pomáhat bližním v nouzi. Vyžeň z naší 
společnosti lhostejnost vůči potřebným lidem.

Prosíme za naše město (naši obec), rozšiřuj mezi lidmi dobrou náladu, vzájemnou úctu a 
pocit sounáležitosti.
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               Další modlitby, přímluvy...

V jednotě se všemi křesťany se takto modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v
nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest 
království i moc i sláva na věky. Amen.

Závěrečné slovo – Žalm 34

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

*   *   *   *   *

Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na 
účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, 
kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

V pátek odpoledne se sejdou děti a večer mládež.

Od 13. prosince budou obnoveny bohoslužby v Prostějově a kazatelských stanicích Lipová a 
Vyškov v obvyklých časech.
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