
Starý a Nový rok: 31.12.17
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha 
svatého buď se všemi vámi!
 Ko 3,17 + uvítání: (i v poslední den v roce) shromážděni ve jménu
Páně, ke slyšení Božího slova, abychom přijímali od Boha, co dává, 
a za to jej chválili (tak chceme prožít i celý nastávající rok)
♫ 304

Modleme se: Náš Bože, děkujeme za rok, který končí, děkujeme 
za mnohá obdarování, která jsme v něm od tebe přijali. Bylo jich tolik,
že bychom je nedokázali všechny vyjmenovat. Mnohé jsme brali 
dokonce jako samozřejmost a ani by nás nenapadlo projevit za to 
vděčnost. Odpusť nám to, prosíme.

A do roku nového prosíme o možnost začít mnohé věci jinak, 
nově, lépe. Dej, ať nepokračujeme ve starých chybách. Dej odvahu 
vykročit ze zaběhaných pořádků. Dej nám sílu plnit své poslání tvých 
služebníků a následovníků a učedníků tvého Syna a našeho Pána 
Ježíše Krista. Posilni nás svým Duchem tak, abychom jeho učení vzali
za své, poslouchali jeho slova a své životní kroky v příštích dnech, 
týdnech a měsících řídili podle jeho vzoru. Kéž je celý další rok 
prostoupen naší chválou, která ti náleží: Sláva Otci … Amen

♫ Svítá 346
promluva – vyslání do NŠ

 Iz 35,1-7
♫ 117

„Bože! Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho 
ujímáš?‟ (Ž 8,5) V údivu nad tím, že nikdy nepřestáváme být ve tvém 
zájmu, se chceme otevřít tomu, co pro nás máš, náš Pane.
 „Tomu, kdo žízní, dám zadarmo napít z pramene vody živé.“ 
(Zj 21,6)

To jsou slova toho, jehož viděl Jan sedět na nebeském trůnu. Takto
zaslechl promluvit samotného Boha. A nenechal si to pro sebe, sděluje



nám to. Protože jde o výrok velmi nadějný a povzbudivý. Hned 
z několika důvodů.

Tím prvním důvodem je, sestry a bratři, že si Bůh všímá tohoto 
světa takového, jaký je. Bůh není lhostejný k tomu, že jsou zde ti, kdo 
žízní. Tedy ti, kdo mají nějaký dosti zásadní nedostatek pro život. Jak 
zpívá v jedné písni Spirituál Kvintet: „Bez vody nelze žít. … Ó, já 
mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, kde najdu vláhu a shladím žáhu 
pálivou.“ Takoví lidé na světě jsou, kdo žízní po vodě. Někteří 
doslova. Ale tady je to myšleno především obrazně. Chybí jim 
životodárná síla, chybí jim náplň života. Jejich život nemá šťávu. 
Chybí jim cíl. Uvadá jejich víra, že má smysl se o cokoliv snažit. 
Jejich život je poušť a suchopár. Přepadají je pochybnosti, zda je to 
vůbec k něčemu tady na světě být.

Svět je místem takové žízně. A ten, který sedí na nebeském trůnu, 
o tom ví. A není mu to jedno. Zná ty, kdo žízní. Ať po lásce, po míru, 
po spravedlnosti, po právu, po naději, po společenství, po důvěře. Bůh
zná jejich touhy a neodvrací se od nich. To je ten první povzbudivý 
moment, který smíme zaznamenat.

Druhý je v tom, že Bůh o tom nejen ví, co prožíváme a jaký svět 
skutečně je, ale on také do této situace vstupuje a něco s tím dělá: 
„Tomu, kdo žízní, dám napít.“ Bůh naše lidské úděly umí proměnit. 
Uvadlé a uschlé zavlaží, vyčerpané a vysušené napojí. Dodá novou 
sílu, povzbudí, otevře zdroje, ze kterých lze čerpat to, čeho se nám 
nedostává. A je to on, kdo tak činí, on dělá ten první krok. Dává pít 
žíznícím. Nevolá k tomu: „Člověče, tak se snaž vykopat si studnu, 
hledej prameny.“ Ale říká: „Já sám dám napít.“ Jde za těmi, kdo to 
potřebují. Sám se zasazuje o to, aby ti, kdo žízní, dostali napít.

Aby to nebylo málo, je tu ještě třetí výrazná nadějná skutečnost: 
„Dám napít zadarmo.“ Bezplatně. Nebude nás to nic stát. Pokud se 
chceme běžně napít, většinou nás to něco stojí. I když jen otočíme 
kohoutkem, i když si koupíme láhev s pitím v obchodě. Nebo třeba 
musíme zapumpovat pákou u pumpy či vytáhnout okov ze studny. Tak
si i lidé velmi často myslí, že aby od Boha něco dostali, musí nejprve 
splnit kdo ví co, a pak teprve je čeká nějaká odezva, odměna, nějaká 
Boží odpověď. Ale biblické svědectví mnohokrát a stále dokola 



připomíná, že Boží přízeň je pro nás zdarma, bezplatně. Či ještě jinak:
Z milosti. Není nutné nejprve něco dodržovat, není nutné nejprve něco
obětovat, není nutné si Boží pozornost vynucovat, objednávat, 
uplácet. Na to totiž nemáme vůbec žádné prostředky ani páky. Ani 
kdybychom chtěli a snažili se sebe víc, se svými možnostmi bychom 
ničeho nedosáhli. Zhynuli bychom žízní. Ale Bůh je takový, že dává 
pít zdarma. S nadějí, že to pochopíme, zasáhne nás to a něco to s námi
přeci jen udělá. A pro nás je to především velmi příznivá zpráva. 
Nemusíme proto předem udělat nic, protože ani nemůžeme. Ale i tak 
dostaneme. Bůh dává napít zadarmo každému, kdo žízní.

To poslední, co jsme ještě nezmínili, je, čeho či odkud dává Bůh 
pít. Totiž „z pramene vody živé.“ To zní skoro jako z pohádek. Živá 
voda je v nich používána k tomu, aby byl někdo mrtvý oživen. Ale ani
to není tak úplně od věci. Vždyť je kolem nás tolik lidí, kteří sice 
z hlediska lékařského žijí, ale při pohledu na jejich život spíš jen 
přežívají či jsou jak mrtví. Nějaká živá voda, která by jejich život 
opravdu rozproudila, dala mu povstat z kómatu, by jim jen prospěla.

Ono se to dá ale také přeložit a pochopit jako „pramen vody 
života.“ Tedy zdroj života vůbec. Jde o to, že se lidé dotknou toho, 
o čem život vůbec je. Začnou přemýšlet o jeho hloubce, významu, 
o životní náplni, o hodnotách a směřování. Dostanou podnět pátrat po 
tom, proč tu vůbec jsme a kam směřujeme – totiž k životu a nikoli ke 
smrti. Ta se sice, jak čas běží, přibývají roky, narůstají čísla na 
kalendáři, blíží, ale není cílem. Tím je život. Bůh má jeho zdroj 
a pramen ve své moci a dává z něj pít každému, kdo žízní. A to je snad
určitě každý člověk. Bůh hasí naší žízeň ze svých pramenů života.

Toto jsou slova toho, jehož viděl Jan sedět na nebeském trůnu. 
Takto zaslechl promluvit samotného Boha. Jsou to slova, která byla 
vybrána jako biblické heslo pro rok 2018 po Kristu. Kéž v jejich síle 
a povzbuzení dokážeme celým tím následujícím rokem jít, kéž 
posíleni tou darovanou vodou života dokážeme naplno žít. Amen
♫ 553

liturgie VP novoroční
♫ 292



Náš Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten pramen vody života, který je nám od 
Boha daný k tomu, abychom uhasili svou žízeň. U tebe se proto nyní 
přimlouváme:

Za ty, kdo žízní po spravedlnosti a po právu. Za ty, kdo jsou 
ožebračováni a nuceni pracovat v téměř otrockých podmínkách, za ty, 
kdo jsou šikanováni a vystaveni zvůli úředníků, policistů, vojáků. Dej 
jim pít a uhas jejich žízeň.

Prosíme za ty, kdo jsou osamělí a touží po společenství, alespoň po
jednom jediném člověku, který by je vyslechl, který by věnoval kus 
svého času. Dej jim pít a uhas jejich žízeň.

Prosíme za ty, kdo trpí nedostatkem lásky, jsou odmítáni, jsou 
všem jen na obtíž. Kéž naleznou někde otevřeno, kéž se jim dostane 
přijetí. Dej jim pít a uhas jejich žízeň.

Prosíme za ty, kdo hledají odpuštění a které svírá je jejich stará 
vina. Kéž u tebe dokáží složit své břímě. Dej jim pít a uhas jejich 
žízeň.

Prosíme za ty, kdo doufají v uzdravení. Myslíme na tu drtivou 
většinu lidí na zemi, kteří nemají přístup ani k základní zdravotnické 
péči, a o takové, jakou máme my, se jim ani nesní. Dej jim pít a uhas 
jejich žízeň.

Prosíme za ty, kteří žízní po pokoji ve vztazích se svými 
nejbližšími, za ty, kdo vyhlížejí mír pro klidný normální život ve své 
zemi, aby se nemuseli každým okamžikem strachovat o svůj život. 
Dej jim pít a uhas jejich žízeň.

Prosíme za ty, kterým chybí svoboda, za ty, v jejichž zemi je 
pronásledována a utlačována pravda. Prosíme i za nás, kteří máme 
tolik svobody, že pravda také nakonec přichází velmi zkrátka, neboť 
se neumíme zorientovat ve všech možných hlasech a výkřicích, které 
se na nás všemožně valí. Prosíme za vězně svědomí a za umlčované 
aktivisty. Dej jim pít a uhas jejich žízeň.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen

ohlášky
 Joz 1,9 +  2Te 2,16n + „a požehná vás!‟
♫ 530,1-2.(6-)7


