
MEDITACE NAD BOŽÍM SLOVEM 8. 11. 2020 
 
bratr Lukáš farníkům a všem lidem s otevřeným srdcem 
 

Přátelé a příznivci, sestry a bratři, srdečně vás všechny zdravím z Husova sboru 
v Sokolově. Světíme XXIII. neděli po Seslání Ducha Svatého. Právě na dnešek připadá 
400. výročí bitvy na Bílé hoře. Porážka stavovského povstání ve svých důsledcích 
vedla k zániku utrakvismu (kališnictví, podobojí), na jehož duchovní dědictví v Církvi 
československé husitské navazujeme a rozvíjíme je. Naši meditaci nad Božím slovem 
zahájíme ekumenickou modlitbou, kterou se v klášteře na Bílé hoře každé poledne 
modlí tamní sestry benediktinky:  
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 

Všemohoucí věčný Bože, stvořil jsi nás VŠECHNY podle svého obrazu, abychom tebe, 
Jediného, chválili JEDNÍM HLASEM, milovali tě a sloužili tobě i sobě navzájem CELÝM 
SRDCEM. Shlédni na naše neshody a rozdělení a daruj nám milost, abychom 
naslouchali TVÉMU SLOVU tak, aby nás vedlo stále více ke SKUTEČNÉ JEDNOTĚ! O to 
tě prosíme, náš živý, milosrdný Bože! Amen. 
 

Poslyšme Boží slovo zapsané v evangeliu podle Matouše: Ježíš řekl svým učedníkům: 
Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti 
ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale 
nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich 
nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: 
„Ženich je tu, jděte mu naproti!“ Všechny družičky procitly  a dávaly do pořádku svoje 
lampy. Tu řekly pošetilé rozumným: „Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!“ 
Ale rozumné odpověděly: „Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději 
ke kupcům a kupte si!“ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, 
vešly s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky                
a prosily: „Pane, pane, otevři nám!“ Ale on odpověděl: „Amen, pravím vám, neznám 
vás.“ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tolik je slov svatého evangelia. 
Amen.  

Noci teď bývají mrazivé a jasné. Nebe je poseto myriádami hvězd. Mnohé z nich už 
vyhasly, ale protože jsou od naší planety vzdáleny stovky či tisíce světelných let, ještě 
dlouhé věky budou zkrášlovat oblohu a podněcovat sny a touhy. Když při večerní pro-
cházce zakloním hlavu a pohlédnu vzhůru, pozoruji blikající světýlka živých i mrtvých 
hvězd. V knize Job se píše o Bohu, že vyvádí hvězdy v pravý čas. On je Pastýřem lidí       
i Pastýřem hvězd a každou zná jménem. Hvězdy jsou poslušnější ovečky než lidé. 
Kristus potvrzuje, že před Boží tváří jsou všichni živí - třeba to platí nejen o lidech, ale 
také o hvězdách. I vyhaslé slunce v Boží paměti svítí věčným světlem.  

Jestliže se milosrdný Bůh ujímá vyhořelých hvězd, jistě se v jeho náruči najde 
bezpečné útočiště i pro vyhořelé lidi, kterým v lampách jejich duší dochází olej             
a plamínek už jen slabě čadí. Prorok Izajáš vyznává, že Bůh nezhasí knot doutnající. 
Všichni bez výjimky se dříve či později dostaneme do stavu, kdy se unavíme                   
a začneme se podobat pošetilým družičkám z Matoušova evangelia. Usnuly při čekání 
na ženicha a mezitím jim lampy zhasly. Co v takové zoufalé situaci dělat?  

Možná vyhledáme pomoc u rozumných lidí, kteří vypadají, že by mohli vnést aspoň 
trochu světla do tmy. Zkušenost však učí, že kdo si zakládají na přesvědčení o vlastní 



moudrosti a prozíravosti, místo pomoci nabízejí knížecí rady: „Jděte raději ke kupcům 
a kupte si!“ Jinak řečeno: „Nic po nás nechtějte, dělit se nebudeme, ale povíme vám, 
kde seženete, co právě potřebujete.“  

Pošetilost nešťastných družiček nespočívá v tom, že udělaly chybu a zapomněly si vzít 
zásobu oleje do lamp, nýbrž v uposlechnutí zdánlivě rozumné rady. Šly do krámu 
koupit si olej a promeškaly setkání s ženichem. Odmítl by je přijmout do domu, kde 
slavil svatební hostinu? Spíše věřím, že by je pozval dál, neboť by viděl jejich únavu     
a smutek. Vždyť nejen jejich lampy, ale i jejich duše dohořívaly! Pravý nebeský ženich 
Kristus obejme vyhořelou duši, jež za ním přichází se svou temnotou, se zlomeným 
srdcem a prázdnou myslí. Dobrý Pastýř ji naplní olejem veselí, jímž On sám je 
pomazán nade všechny ostatní. 

Nemáme co nabídnout. Doutnáme a dohoříváme. Padáme na hubu a ve stresu 
nevíme, kudy kam... a tak je to v pořádku! Protože rozsvítit se dá jedině v místnosti, 
kde je zhasnuto. Vzkříšení se děje přesně tam, odkud se stáhl život, kde selhala 
veškerá lidská moudrost a musela uznat spolu s filosofem Martinem Heideggerem, že 
„po staletí oslavovaný rozum je nejzarputilejším protivníkem myšlení“.  

Noci jsou mrazivé a jasné. Vyčerpáni hledíme ke hvězdám. Kdo ztratil sílu, už neumí 
klást odpor. Vzdává se, odevzdává se. Zhasíná v něm pýcha a předsudky. Otevírá se 
v něm mysl Kristova. Myšlení, které překonalo dualismus, naučilo se spojovat 
protiklady a nalézá světlo ve tmě a plnost v prázdnotě. V Kristově mysli můžeme před 
spaním i po probuzení myslet na to, že i my - pošetilí, zapomnětliví a chybující lidé - 
budeme „zářit jako hvězdy ve vesmíru“ (Filipským 2, 15).  

Ztišme se nyní k modlitbě angažované teoložky a básnířky Dorothee Sölle: „Pomoz 
nám dovnitř do tvé pravdy, která není k mání bez bolesti, do tvojí lásky beze všech 
měřítek, která nám dává nové oči místo těch omámených úspěchem a nové uši, 
abychom slyšeli své sourozence. Pomoz nám do tvé pravdy, ať je nám vidět na 
tvářích, že pláčeme s plačícími a nejsme jen diváci, kteří přepínají program. Dej nám 
vědomí, že jsme se zrodili z tvé smrti se svými porážkami a svými pochybnostmi, se 
svými bolestmi a svým umíráním, Kriste, náš bratře.“ Prosíme o to slovy, která jsi nás 
Ty sám naučil: 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, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva navěky. 
Amen.  

Moji milí, dovolte, abych vás pozval ke společné modlitební chvíli každý večer v 18.00. 

Při ní mysleme zvláště na nemocné a na ty, kteří o ně pečují. Modleme se i za oběti 

teroristického útoku ve Vídni, za uklidnění povolební situace v USA a za zmírnění 

dopadů pandemie. Další meditaci nad Božím slovem odvysíláme příští neděli 15. 

listopadu v 10.00. Vyprošuji vám zdraví a sílu, pokoj a dobro. Opatrujte se!  

Ať vás ochraňuje všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý! Amen.  

Citace: 

Dorothee Sölle, Daruj mi dar plačícího boha (Biblion 2019) 

Martin Heidegger, Nietzscheho výrok „Bůh je mrtev“ (OIKOYMENH 2020) 


