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Introit:

Hospodinova milosrdenství je plná zem¥. � 33, 5

Pozdrav:

Milé sestry a brat°i, vítám vás v dne²ních bohosluºbách a zdravím vás apo²-
tolským pozdravem: �Milosrdenství vám a pokoj, i láska nech´ je rozmnoºena�.

Zpívejme píse¬ 192, Dob°e staví, kdo zná a ví

Text, který nám poslouºí jako základ kázání, je zapsán v Janov¥ evangeliu,
v kapitole 10., ver²ích 11.�14:

Já jsem dobrý pastý°. Dobrý pastý° poloºí sv·j ºivot za ovce. Ten, kdo není

pastý°, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opou²tí je a utíká,

kdyº vidí, ºe se blíºí vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu,

na nich nezáleºí. Já jsem dobrý pastý°; znám své ovce a ony znají mne.

Milé sestry, milí brat°i!

�lov¥k chce být konstruktérem svého vlastního ºivota, manaºerem svých
záleºitostí. Mladý £lov¥k se od ur£itého v¥ku vzpírá tomu, aby mu rodi£e orga-
nizovali ºivot, kdyº to sami nepost°ehli, ºe uº jejich dob°e mín¥ného vedení není
t°eba, rebeluje i v·£i spole£nosti a jejím konvencím, které jsou v kruný°ích p°í-
li² zkostnat¥lé a neodpovídají jeho rychlému fyzickému i mentálnímu r·stu. Ale
nejinak to máme i my dosp¥lí. Chceme se zhluboka nadechnout a roztáhnout
k°ídla, projevit svou v·li, n¥kdy ji i uskute£nit. Ud¥lat v¥ci po svém, se v²emi
riziky, které to nese. Samoz°ejm¥ ne bezohledn¥ a bez respektu ke svobod¥ a v·li
ostatních, v·bec k existenci druhých lidí a v²eho ºivého. Podle na²ich kultur-
ních podobenství, která uº jsou s jiným významem neº biblická, odmítáme být
stádem, být jako ovce.

D¥láme v²ak kroky, které tomu neodpovídají. Vytvá°íme civilizaci, která
obsáhla celou Zemi a sjednocuje ji nejenom prostorov¥, ale p°edev²ím kulturn¥.
A ti, kdo se brání z ideových nebo náboºenských d·vod·, nemají dost sil a tém¥°



ºádné ²ance. Podléhají nikoli hrubé síle ani vzne²eným ideál·m, nýbrº hodno-
tám, které jsou tolik lákavé, ºe by mohly ud¥lat ºivot snadn¥j²ím a krásn¥j²ím.
I média, která jsme uvedli v ºivot kv·li zjednodu²ení práce a získávání infor-
mací a mohla by napomáhat k vytvá°ení spravedlivých moºností pro v²echny,
kdo se k nim dostanou, produkují, uº nejenom jako sekundární plody, jednoho
stejného ducha, stejné smý²lení, pocity, a zvlá²t¥ tuºby. Zoufalá vzpoura bere
podoby násilí nebo radikálních ideologii a je to jenom jiný projev toho samého
stáda, n¥co jako £erná ovce.

Nemusíme se bránit dv¥ma svým rys·m, ºe jsme tvorové sociální a ºe se
chceme svobodn¥ projevovat. Budeme se na n¥jakých platformách druºit a bu-
deme chtít být poznatelní jako jedinci. Pro uskute£¬ování obojího se volí ur£ité
zp·soby. Je dobré v¥d¥t, ºe i to, co nazývám svým, je výsledkem ur£ité cesty,
na které je vystav¥na podoba £lov¥ka a jeho spole£nosti £i spole£enství. Ur£ité
v¥ci p°ijímáme, takºe p°ejímáme a ztotoº¬ujeme se s nimi, nikoli bez dal²ího,
ale pracujeme s nimi a dotvá°íme je, interpretujeme, a pak transformujeme svou
malou, ale nezanedbatelnou originalitou, aby byly na²e a vystihovaly nás. A pak
si je stavíme p°ed o£i, abychom nezapomn¥li, odkud jdeme, a aby to na²e ºití
bylo konzistentní, také jako vodítko, abychom se neztratili a v¥d¥li, kam jdeme.
Na²i existenci, pokud nemáme v zám¥ru, aby byla chaotická, musíme formovat
a ur£itým sm¥rem vést.

Nikdy to uº nebudeme d¥lat nekriticky, to umí jenom mali£ké d¥ti nebo
ove£ky. Ale ned¥lat to je ztrácením se a uvád¥ním se v ohroºení, aº smrtelné.
Naopak rozhodující pomocí to je zrovna ve ztracenosti a ohroºení. Práv¥ tehdy
se ukazují lichými koncepty, se kterými nejsme ztotoºn¥ni, p·sobí jako nájemní
v·dci, kterým na nás nezáleºí. Klikatými, strmými a málo sch·dnými horskými
chodní£ky docházíme k sebevyjád°ení d·v¥rou. To, co máme za sebou a stavíme
si to i p°ed sebe, je z d·v¥ry. Není to d·v¥ra my²lenkám, pocit·m a tuºbám
na²í doby, která se neohlíºí na to, co bylo a je bez odpov¥dnosti k tomu, co
bude. Není to d·v¥ra, ºe to n¥jak bylo a n¥jak bude. Je to d·v¥ra lidí, ve které
vedou sv·j ºivot tak, aby v ohroºení nebyl roztrhán a oni nebyli rozehnáni. Sv·j
ºivot konstruují, formují a vedou d·v¥rou, tak spravují v²echny svoje záleºitosti.
Nejsou d·v¥°iví povahou, d·v¥ra je plod cesty, po které ²li a jdou. Na jejich cest¥
s nimi ²el ten, kterému záleºelo, aby odkrývali svoje ko°eny, volili to, co budou
rozvíjet, aby se neztratili a neztratili hlavu ani v ohroºení. �el s nimi nebo p°ed
nimi jako pastý°. A£ je to podobenství uº docela vzdálené sou£asným reáliím,
význam se nevytrácí. Nevadí jim ten obraz, protoºe v¥dí, co pro n¥ znamená,
tak jak to v¥d¥li ti, kdo ²li podobnou cestou ve Starém zákon¥ a v na²ich v¥cích.
Pomohl jim, kte°í byli jako ovce, odhalit lidskou podobu. Nebudou zmaten¥
b¥hat kolem, protoºe se orientují d·v¥rou dobrému pastý°i lidí, tomu na jejich
ºivotech záleºí. Na jejich lidských ºivotech záleºí Kristu, p°ítomnému Bohu. On
proto, aby ºili, dává sv·j ºivot. Vystavuje se odmítnutí, zavrºení a zapomn¥ní.
Je tu zcela pro ty, kdo k n¥mu pojali d·v¥ru, a nejenom pro n¥. Pon¥vadº dobrý
pastý° to tak d¥lá.

Dlouho se uº chováme jako stádo bez pastý°e, jako stádo v ohroºení. Málo
jsme u£inili, abychom se znali navzájem, neda°í se nám znát ani sebe. Dobrému
pastý°i jsme známi, vºdy nás pozná, v ohroºení zvlá²´. A my jej známe také,
protoºe jde s námi a dává nám sv·j ºivot. Na tom chodníku poznáváme i sebe
a poznáme i ty, se kterými se m·ºeme bez obav druºit, jako lidé, ne jako stádo.
Amen.

2



Pomodleme se:

Boºe, d¥kujeme, ºe ty nás zná², a zná² nás lépe, neº známe sami sebe. D¥kujeme,
ºe nám dává² v¥d¥t, které cesty pro nás nejsou, abychom se neztratili. D¥kujeme
také, ºe se p°i hledání svých ºivotních projev· m·ºeme op°ít o sv¥dectví a vy-
znání t¥ch, kdo poznali, ºe s nimi jde² jejich cestou a d·v¥°ovali ti. O vzbuzování
podobné d·v¥ry t¥ ºádáme, p°ive¤ nás k ní. Abychom v ní mohli o£ekávat na
tebe, zvlá²t¥ ve chvílích ohroºení, kdy se na nás zvenku i zevnit° sápe kdeco, co
by nás mohlo roztrhat. Ty nás nenechá² bez spásné pomoci. Dává² nám Jeºí²em
v¥d¥t, ºe ti na nás záleºí, ºe jsi na²ím Kristem.

Prosíme, ochra¬uj a zachra¬uj kaºdého, kdo je v ohroºení, kdo neví, co si
po£ít. Prosíme o podpírání nemocných lidí i o jejich vylé£ení. Prosíme, povzbu¤
ty, kdo uº rezignovali na snaºení se o dal²í krok. Prosíme t¥, p°idej se ke v²em
opu²t¥ným, bu¤ blízký senior·m, lidem v domovech d·chodc·. Bu¤ spole£níkem
t¥m, kdo nemohou být mezi svými, lidem v nemocnicích i jiných ústavech, lidem
ve v¥znicích. Zaºe¬ £erné my²lenky t¥ch, kdo ztratili práci, také t¥ch, kdo osi°eli.
Pot¥², Pane, v²echny smutné.

Tvé lásce a pé£i odevzdáváme ná² sv¥t, krajinu, ve které ºijeme, lidi nám
blízké i vzdálené a v²echno ºivé. Ve své rodi£ovské náru£i chovej i kaºdého z nás.
Amen.

Modleme se modlitbou, kterou nás nau£il Jeºí²:

Ot£e ná², který jsi v nebesích, posv¥´ se jméno tvé. P°ij¤ království tvé. Bu¤
v·le tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb ná² vezdej²í dej nám dnes. A odpus´
nám na²e viny, jako i my odpou²tíme na²im viník·m. A neuve¤ nás v poku²ení,
ale zbav nás od zlého. Nebo tvé je království i moc i sláva na v¥ky. Amen.

Poslání:

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastý°i a stráºci svých du²í.
1 Pt 2, 25b

Poºehnání:

Hospodin je tv·j pastý°, nebude² mít nedostatek. Dop°ává ti odpo£ívat na trav-
natých nivách, vodí t¥ na klidná místa u vod, naºivu t¥ udrºuje. � 23, 1�3a

Zazpívejme píse¬ 176, N¥kdo m¥ vede za ruku
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