
Zamyšlení pro 15. neděli v mezidobí (15. 7. 2018) 

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe 

rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. 

 

4 Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí                   

a neposkvrnění; 

5 v lásce nás ze svého svobodného rozhodnutí předurčil, abychom byli přijati za jeho 

děti skrze Ježíše Krista. Viz  2. čtení Ef 1,3-14 

 

Zdravím vás všechny, kdo jste přijali moji nabídku – být  ON line i na vzdálenost 

600 km.(Jsem nyní na dovolené v Německu) 

Toto slovo patří do spíše do počítačová terminologie, kde znamená – být 

připojen na internetovou síť.  Ideálem všech uživatelů je neomezené připojení 

na síť kdykoliv a kdekoliv. Byl to ostatně i můj případ, když jsem na začátku 

svého současného pobytu v poutním domě v bavorském Vierzenheiligen (14 

svatých)  chodil s laptopem po chodbách tohoto rozsáhlého komplexu, abych 

našel nejlepší připojení s vámi.  

V rámci přípravy na nedělní kázání jsem objevil podobný motiv být  

On line  

ve druhém čtení liturgie XV. neděle ….Viz  třetí verš - Buď pochválen Bůh 

a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními 

dary, protože jsme spojeni s Kristem. 

 

Dovolte mi podělit se o plody svého rozjímání nad touto první větou 

z velkolepého hymnu, který najdeme hned na začátku  listu Efesanům  

v jeho první kapitole.  

Velice mi v mém hledání smyslu  tohoto biblického textu pomohla 

úvaha neznámého autora z jednoho slovenského časopisu na toto téma.  

Tam jsem se dočetl o tom, že v ročence OSN z uplynulého roku se pro 

uvádí odhad  o tom, že na naší planetě Zemi žije  7,6 miliard lidí. 

Další zajímavé číslo je 108 miliard; a to nám říká o odhadnutém počtu 

lidí na Země od jejího počátku.. 



Nedokážu spočítat přesně kolik různých kontaktů je v mé osobní 

databázi za 20 roků mé duchovní služby, odhadem snad přes 2000.  

Je to jedno pomyslné městečko lidí, se kterými mám možnost být v 

kontaktu. Přesto oproti výše uvedenému číslu s desíti nulami je  to jen 

extrémně zanedbatelný zlomek, který mi ukázala moje kalkulačka 

1,851852e-8 (zaokrouhleně je to jedna celá, pak čísla za desetinou 

čárkou začínající osmičkou; a to vše umocněné mínusovým  

exponentem na osmou)… 

Domýšlím to v korelaci s životně důležitou informací nedělního Božího 

Slova. 

Nesrovnatelná kapacita Božského Srdce je schopna pojmout do sebe 

nepřeberné množství lidských příběhů ve všech jeho detailech a při vší 

originalitě každého z nás. 

Nepředstavitelný zástup tváří a jmen lidí, jež žili na naší planetě od 

okamžiku stvoření – to se mi vynořilo v souvislosti s úryvkem z dalšího 

verše - 4Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením … 

V nepřehledném zástupu Bůh byl,  je a bude každému člověku nablízku 

. 

Nás lidi už od počátku Stvořitel   znal a myslel na nás, jako bychom byli 

jediní na světě. Proč asi?!  

Abychom byli s ním spojeni!! 

Což to není důvod k úžasu a ke zpěvu chvály??  Dávno před námi o tom 

vyzpíval inspirativní chvalozpěv  samotný král David ve svém  8. 

žalmuCo je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?Jen maličko jsi ho omezil, že není 

roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy 

mu kladeš:všechen brav a skot a také polní zvířataa ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora , který se 

prohání po mořských stezkách.Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 

Přes všechen úžas se občas přikrádá do našeho rozvažování bolestivá 

otázka   o tom, proč my sami, jakkoliv se snažíme být Bohu celým 

srdcem nablízku, spíše  cítíme Boha jako vzdáleného?! 



Snad proto k volné myšlenkové asociaci v mém rozjímání o podobě 

tohoto spojení patří i poučná odbočka či objížďka… 

Pokud si vezmeme na pomoc tzv. 

záhadologii, což je spíše 

pseudověda, vybaví se nám velice 

známé jméno Erich Anton Paul 

von Däniken  

(* 14. dubna 1935 Zofingen, kanton Aargau, 
Švýcarsko) 

 Jeho známá kniha 

„Vzpomínky na budoucnost“ jde po  stopách různých druhů 

spojení člověka či lidí s jinými druhy existence. Různé záhadné 

indicie, pro které věda doposud nenašla uspokojující vysvětlení, 

jsou zde vydatnou potravou pro bezbřehou lidskou představivost. 

Tato velice populární a čtivá publikace  nám  neřekne nic  o 

životodárném spojení člověka s Bohem. Senzační skutečnosti takto 

vyvozené,                ve skutečnosti neřeší nic z toho, co je pro 

každého člověka životně důležité – být milován.  Hospodin   přece 

neposlal svého milovaného Syna, aby na tento svět vstoupil jako 

nějaký marťan, kosmická příšera  nebo E.T. 

 Viz Jan 3. 16- 20 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 

něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, 
ale aby skrze něj byl svět spasen.Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť 
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si 
zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.Neboť každý, kdo dělá něco špatného, 
nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.  

 Kdyby  nebylotohoto úžasného ujištění,pak by nám musela stačit  

různá senzační odhalení o různým podobách tohoto 

nadpozemského spojení.  

        Známé rčení nás poučují, že  „přání je otcem myšlenky“  nebo 

„člověk chce být klamán“. To jsou výstižná vyjádření o povaze tohoto 

světa. Pán tohoto světa, jeho veličenstvo  Boží nepřítel,  je jedničkou 

mezi mystifikátory.  

Upozornění na nebezpečí  touhy po senzacích se promítají do mnoha 

biblických příběhů.  Mezi jinými připomínám setkání proroka Eliáše  

s Bohem Hospodinem  v obyčejném vánku (ve vichru, bouři a 



zemětřesení nebyl!!!), které je důležitou předlohou pro hledání našeho 

spojení s Bohem… 

Samotný Ježíš při vykonání velikých znamení se mnohokrát musel 

bránit senzacechtivému  zástupu. Nakonec samotným učedníků 

výslovně zakazoval šířit zvěst o Jeho zázracích. Proč asi?!  

Touha po mimořádnostech všeho druhu je době maskovaným projevem 

lidské pýchy!!! 

Klíčem k navázání tohoto ze strany člověka přerušeného spojení je 

pokora…Pokorné přijetí Kristova lidství se všemi jeho důsledky…Nechť je 

mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.. Viz Fil 2, 5-11                  

Náš Mistr a Pán k tomu dodává ..A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Mt 11,6  

Když nasloucháme obyčejnému Božímu slovu, podobnému 

nenápadnému zrnu z podobenství o rozsévači, vede nás to spíš 

k střízlivému uvažovaní o podobě našeho spojení s Bohem. 

Přeji nám všem, aby naše využití  tohoto spojení přinášelo stonásobný 

užitek v podobě tzv. ovoce ducha (Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání."  Gal 5, 22)  

Otec Etien Richter, jež působil v Dolanech, nám v jedné katechezi 

připomněl zajímavou informaci: V liturgii se často opakuje  výzva 

zvaná aklamace Pán s vámi. Církev jí nepřipomíná nic jiného, než 

„senzační“  fakt dnešního Božího slova. Bůh je s námi. (Bůh je stále On 

line) Jeho proslov končil sugestivní výzvou k tomu, abychom i my se 

snažili být s ním kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv.  

Tolik poslední důležitá odbočka.  

Nyní mi dovolte, abychom se Božímu slovu této neděle postavili čelem 

a nechali se jím proměnit. 

Odpusťte mi, že moje rozjímání „o životodárném spojení s Kristem“ zde 

končí. Je to kvůli tomu, aby pokračovalo jedinečným způsobem                  

u každého z nás. 

 

 



 

Proto na samotný závěr si můžeme dát všichni takovou prázdninovou 

domácí úlohu s tímto zadáním: 

Abych i já………………. (dosaďte  tam své jméno) byl  On line 

 je potřeba…………………………………………………………                

(zde si sami vyjmenujte všechny překážky, které Vám brání prožívat Boží blízkost) 

a potom poproste našeho Pána, aby Vám dal nové srdce,                                  

citlivé  a vnímavé na doteky Boží něhy. 

 

 

P.S. 

Co to může znamenat v praktické rovině, to  nám může napomoci 

poučení ze zmíněného podobenství o rozsévači. (viz Mat 13, 18 -23) 
Výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a 
vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na 
skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý: 
když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo 
slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do 
dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, 
třetí třicetinásobnou.“  

 

Kéž nás Duch svatý naučí důležitému rozlišování toho, co vede k tomu, 

aby i můj život byl potvrzením  toho že můj život je On line  s Boží 

láskou.  

Amen 

 


