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Neděle 8. 11. 2009
1 Kor 1, 9–25
9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli
mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke
Kristu.
13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno
Pavlovo?
14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův
kříž nepozbyl smyslu.
18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je
mocí Boží.
19 Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa
bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty,
kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Komentář
Už v prvotní církvi bylo velkým problémem rozdělení a to na mnoha úrovních. Vzájemné
vztahy jsou vždy narušovány a je do nich vnášen nepokoj a rozdělení.
V Korintu vznikl spor o hlasatele evangelia. Já věřím tomu, já zase tomu. Pavel se snaží
poukázat, že je jen jedno evangelium nehledě na hlasatele a tím evangeliem je Ježíš Kristus, ten
však nemůže dojít změny, i když hlásán může být různými způsoby. Pavel proto vybízí: „abyste
všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i
přesvědčení.“ Jednota ve smýšlení neznamená uniformitu, každý si jistě uchovává svoji originalitu.
Hovoří o tom i Pavlův obraz o církvi jako o tělu, kde je mnoho částí, které se bez druhých
neobejdou a ruka nemůže říct noze nepotřebuji tě atd. Naopak představa, že by tělo bylo dvacet
rukou je asi přinejmenším úsměvná.
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Jednotu však ohrožuje pokud se jednotlivec nebo skupina snaží zvýraznit na úkor lásky a
vydělují se od druhých. Pravda nikomu nepatří, nikdo ji nemůže vlastnit, ale Pravda se nám dala.
Nikdo nemůže vlastnit Ježíše Krista, ale Ježíš nás přijal za vlastní.
V Korintu vstoupili do popředí jednotliví hlasatelé evangelia a byli příliš přeceňováni a to
hlavní, oč ve víře jde, jaksi ustoupilo do pozadí. Forma – jak je zvěst o Kristu hlásána – i obsah – to
co je hlásáno si musí navzájem odpovídat, nelze přeceňovat (ani podceňovat) řečníka na úkor
hlásané zvěsti. Sv. Pavel ihned odkazuje pohled na kříž, na to podstatné, co musí mít každý
hlasatel neustále před očima, jinak je jeho zvěst prázdná. „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo
jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“
Kříž, evangelium Ježíše Krista, Bůh sám u nás musí stát na prvním místě. Protože Křížem
Ježíše Krista jsme získali moudrost nad moudrost celého světa a i když se Kříži svět směje a je pro
něj bláznovstvím a slabostí „nám kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ Ano Kříž se všemi svými
důsledky a požadavky je mocí, silou od Boha, kterou dostáváme na cestě do Božího království.
Nikdy ale nesmíme zapomenout vidět Kříž spolu s Zmrtvýchvstalým, jinak by Kříž byl jen
nesmyslným koncem Ježíše z Nazareta.

Přímluvy
Pane odpusť nám, když jsme netvořili jednotu.
Kyrie eleison
Pane odpusť nám, když jsme prosazovali sebe na úkor Tvé lásky a pravdy.
Kyrie eleison
Pane odpusť nám, když jsme více dali na dojem z hlasatele než na zvěst Tvého Evangelia.
Kyrie eleison

Prosíme Tě Pane, dej nám poznat Kříž jako moc a sílu na cestě ke spáse.
Kyrie eleison
Prosíme Tě Pane, ukaž nám jak máme vytvářet jednotu v mnohosti.
Kyrie eleison
Prosíme Tě Pane, ať svými dary pomáháme vytvářet společenství, ve kterém se věřící i nevěřící
budou cítit dobře.
Kyrie eleison

Otče náš…
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Pondělí 9. 11. 2009
Modleme se za rozvíjení vztahů mezi mladými křesťany a za požehnaná osobní setkání.

Žalm 85
1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.
4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!
6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k
své hlouposti nevracejí!
10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
14 Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.

Komentář
Už stvořením člověka Bůh vstupuje do vztahu. Trochu zjednodušeně řečeno – nemůže
jednat jinak neboť sám je vztahem tří osob. To co je mu bytostně vlastní aplikuje i na člověka.
„Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň...“. Vstupuje s ním do vztahu. A to je veliká věc. Bůh
nás stvořil do vztahu a to jak se sebou samým tak i s druhým člověkem. Vtah je pro člověka něco
bytostného. A jak už víme tyto základní vztahy byli narušeny rozhodnutím postavit se proti Bohu.
To samozřejmě narušilo vztah člověk–Bůh, ale také vztah člověk–člověk.
Tuto skutečnost člověk brzy zakoušel a stále zakouší velice bolestně. Proto jak píše
žalmista se člověku zdálo, že ho Bůh opustil, že se na něj rozhněval proto říká: „Navrať se k nám,
Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení! Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem
všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?“
Člověk je stvořen do vztahu (a to do dvou jak už to bylo zmíněno) a na to se nesmí nikdy
zapomenout. Pokud se Bůh pro něco rozhodne, tak je ho rozhodnutí trvá a nemůže ho změnit ani
lidský hřích (kromě případu, kdyby člověk s plným vědomím toho, co říká otevřeně Boha odmítal
a nechtěl s ním mít nic společného). Proto Bůh během dějin přislibuje záchranu, svého Syna
Ježíše Krista. Opět se vrátíme ke slovům žalmu. „Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl
nám svou spásu! Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své
věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!“
Další verše předpovídají to, co se stalo právě v Ježíši Kristu a co i nadále trvá. „Ano, jeho
Doporučené texty k Týdnu modliteb za signály.cz 8. – 15. 11. 2009

5

spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a
věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet
spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde
spravedlnost a on bude kráčet její cestou.“
Co tedy dál? Jsme stvořeni do vztahu. To je výzva našeho života a velký úkol. Jak vypadají
vztahy mezi mými nejbližšími, jak vypadají vztahy s mými přáteli a kamarády, jak vypadá ten
nejdůležitější vztah, vztah s Bohem, který jednou budu prožívat na věky?

Přímluvy
Pane odpusť mi, když jsem neinvestoval/a do vztahu s Tebou a s mými nejbližšími.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když jsem neměl/a ochotu k odpuštění a znovu navázání vztahu.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když jsem hleděl/a jen na sebe a nezajímal se o potřeby druhých.
Kyrie eleison

Prosím Tě Pane, dej ať nikdy neztratím ten nejdůležitější vztah, který si se mnou navázal.
Kyrie eleison
Prosím Tě Pane, dej ať nezapomínám na skutečné setkání s živými lidmi a nezůstávám jen u
virtuální komunikace.
Kyrie eleison
Prosím Tě Pane, dej ať jsou moje vztahy proniknuty Tebou.
Kyrie eleison

Otče náš...
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Úterý 10. 9. 2009
Modleme se za náš osobní duchovní růst a ochotu následovat Krista, kamkoli jde.

Mt 19, 16–22
16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný
život?"
17 On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej
přikázání!"
18 Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,
19 cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."
20 Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"
21 Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

Komentář
Mladík přichází za Ježíšem a touží po něčem víc, než mu může tento svět nabídnout. Chce
život věčný. Jak jsme o tom hovořili včera, touží po vztahu a to po Boží blízkosti, Boží slávě, Boží
lásce...
Jako členu židovského národa připomíná Ježíš mladíkovi Zákon a jeho střed, tedy
Desatero. Je zajímavé, že na otázku mladíka, která přikázání má zachovávat, mu Ježíš zdůrazňuje
páté, šesté, sedmé a osmé přikázání. Předešlá čtyři se jaksi předpokládají, jsou samozřejmostí, o
které se nediskutuje.
Bůh musí být automaticky na prvním místě mého života, abych se pohnul z místa, abych
měl vůbec nějakou touhu po věčném životě. Nabízí se hned otázka – je Bůh v mém životě vždy na
prvním místě?
Mladík je zbožným mužem a s čistým svědomím může říct, že všechna ta přikázání
zachovával. A zdá se mu to ještě málo (komu z nás se zdá málo dodržovat přikázání a chtěl by
ještě něco víc?) a následuje otázka: „Co mi ještě schází?“ Co mám ještě udělat, co navíc, co jsem
nedělal? Tou nejdůležitější otázkou našeho života by nemělo být, co jsem udělal špatného, ale:
„Pane, co mohu udělat víc, co mi ještě schází, co jsem opomenul dobrého udělat?“
Ježíš na mladíkovu otázku odpovídá: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej
chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Ježíšův pohled do života mladíka a
zároveň do života každého z nás je tak jasný, průzračný, že mu otevřené odpovídá na jeho otázku:
„ ...jdi, prodej, co ti patří...“, jdi a zbav se toho na čem lpíš srdcem, jdi a zbav se toho, co stavíš do
cesty mezi sebe a mě, jdi a zbav se toho, co ještě stavíš na první místo před Boha. A Ježíš dále
pokračuje: „...pak přijď a následuj mne“. Pak přijď a vše, co jsi opustil bude naplněno mnou
samotným, já se stanu tvým bohatstvím.
Ježíš se chce stát našim bohatstvím naším majetkem, ale nemůže přijít tam, kde pro něj
není místo.
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Přímluvy
Pane odpusť mi, když nehledám štěstí, dobro a krásu u Tebe.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když nejsi v mém životě na prvním místě.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když nechci opustit to, co mi neprospívá na cestě za Tebou.

Prosíme Tě, Pane, dej nám sílu opustit vše, co nás od Tebe vzdaluje.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, dej nám vědomí, že Ty sám jsi naším největším bohatstvím.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, dej nám pevné rozhodnutí Tě následovat kamkoli jdeš.
Kyrie eleison

Otče náš...

Doporučené texty k Týdnu modliteb za signály.cz 8. – 15. 11. 2009

8

Středa 11. 11. 2009
Modleme se za vznik nových společenství mladých křesťanů.

1Kor 1, 3-9
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4 Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5 on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6 Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7 takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8 On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli
obviněni.
9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Mt 18,19-20
19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec
jim to učiní.
20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Komentář
„Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, našim Pánem Ježíšem
Kristem.“ Není to nádherná věta? Věta, která nás znovu a znovu ujišťuje o věrnosti Boha ve své
lásce k člověku. Dále o důstojnosti člověka, který byl povolán do společenství. Slovo povolání má
souvislost se slovem vyvolení. Byli jsme nejen pozváni, ale i vyvoleni ke společenství s Ježíšem
Kristem, Božím Synem. Dostalo se nám tak v plnosti slovo Evangelia a jeho síla byla u mnohých z
nás potvrzena (konfirmována), takže nejsme pozadu v žádném daru milosti, daru Ducha svatého.
Jak veliká důstojnost člověka, který přijal křest a skrze něj byl připojen k pravému vinnému kmeni,
kterým je Ježíš Kristus. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat
Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.“ 1 Jn 3,1
Slovo společenství může mít mnoho rozměrů a naše lidská setkávání na různých úrovních
mohou mít různou velikost i kvalitu. I setkávání na signály.cz může být jen setkávání spolku lidí
závislých na internetu, mailování, chatování, blogování... Hrozí tu nebezpečí, že se tu vytratí to
podstatné a tím je setkání každého z nás s Kristem, jak to osobní tak i to společné. Signály.cz se
nemají stát cílem, ale prostředkem pro navazování vztahu, vytváření společenství, farních,
diecézních, těch, které vyjdou z center života mládeže a mnoha dalších.
Druhý úryvek vybraný na dnešní den nám právě ukazuje sílu a moc společenství, společné
modlitby. A Ježíš nám přislibuje, že shodnou-li se dva v prosbě (tedy v modlitbě) o jakoukoli věc
(rozuměj dobrou), nebeský Otec jim ji učiní. Věříme vůbec tomuto slovu? Věříme, že tam, kde se
křesťané scházejí v Kristově jménu, je On uprostřed nich, stejně jako byl mezi svými apoštoly před
staletími? Věříme tomu, že společná modlitba třeba i malého společenství může být vyslyšena i v
případě závažných onemocnění nebo problémů?
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Ve chvilce ticha vzbuďme víru v sílu a moc společného setkávání křesťanů v modlitbě a prosbě ve
shodě s Boží vůlí.

Otče náš...

Doporučené texty k Týdnu modliteb za signály.cz 8. – 15. 11. 2009
10

Čtvrtek 12. 11. 2009
Modleme se za mladé věřící v místech, kde je jich málo a jsou bez možnosti kontaktu se svými
vrstevníky.

Mt 28, 16-20
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až
do skonání tohoto věku."

Komentář
„Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Opět se tu vnucuje otázka věřím tomu? Skutečně věřím tomu, že Ježíš plní tento svůj příslib a je s námi den co den, minutu
za minutou, stále...?
Apoštolové uposlechli Ježíšova příkazu a odebrali se na horu, kterou jim On určil. Je
zajímavé, že evangelista si neodpusťil jednu poznámku. Sice se apoštolové Ježíši klaněli, ale
„někteří pochybovali.“ Proč Matouš tuto až idylickou scénu ruší tak obyčejnými lidskými
záležitostmi? Někteří pochybovali. Není to i naše zkušenost, když jsme sami bez společenství
svých vrstevníků (a oni pochybovali i ve společenství svých bratří)? Nedoléhá na nás pocit, že je
zbytečné se o něco snažit a nenapadá nás otázka, čemu jsem to vůbec uvěřil? Někteří
pochybovali.
Přesto dostávají úkol: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého.“ Vcelku velká důvěra Ježíše Krista v ty, kteří pochybují a nejsou si jisti
ani sami sebou. Dále Matouš uvádí „...a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ V
dalším kroku Ježíš svěřuje apoštolům úkol jít a hlásat, co je samotné Ježíš naučil, co jim přikázal.
Důvěra a úkol. Pochybnosti mohou přicházet, ale nesmíme zapomínat, že nám byl svěřen nejen
nelehký úkol, ale i důvěra, že ho zvládneme. Zbývá ještě jedno, a to ujištění. „A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku." Já jsem s vámi. Já vás neopustím, kamkoli půjdete a
kdekoli budete, já jsem s vámi. Důvěra, úkol, ujištění.
Člověk v nevěřícím prostředí může často vnímat pocit osamělosti, zvlášť pokud odešel ze
svého města nebo vesnice, kde měl své věřící vrstevníky. Je potřeba stále pamatovat, že je
neopouštím ani neztrácím, i když s nimi nejsem fyzicky v kontaktu. I nadále s nimi mohu i
komunikovat a prohlubovat vztah a sám sebe upevňovat ve víře.
Navíc, vlastně ne navíc ale především, je tu Ježíš Kristus, který říká: „A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku." Já jsem s tebou.

Přímluvy
Pane odpusť mi, když zůstávám v pochybnostech o Tvé přítomnosti v mém životě.
Kyrie eleison
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Pane odpusť mi, když se uzavírám do sebe ve své sebelítosti a zklamání.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když rezignuji na uskutečňování Tvého příkazu: „Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky.“
Kyrie eleison

Prosíme Tě, Pane, pomáhej mladým lidem nacházet opravdová přátelství, která by je posilovala
na cestě za Tebou.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, ať si stále uvědomujeme Tvoji přítomnost v našem životě.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, pomoz nám být opravdovými zvěstovateli Tvé radostné zvěsti.
Kyrie eleison

Otče náš...
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Pátek 13. 11. 2009
Modleme se za prostředí internetu a jejich uživatele, aby zde nacházeli místa setkání v Duchu a
Lásce a stali se tak posilou pro každodenní život.

Žl 10,1-18
1 Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?
2 Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni. Ať se zapletou v těch piklech, které
vymýšlejí!
3 Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.
4 Svévolník ve zpupném hněvu říká: "Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není." Odtud všechny jeho pikle.
5 Úspěšné jsou jeho cesty v každé době, vysoko jsou od něho tvé soudy, soptí proti všem svým
protivníkům.
6 Říkává si v srdci: "Mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého."
7 V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk, na jazyku trápení a ničemnosti.
8 Na nádvořích číhá na čekané, v skrýších vraždí nevinného, jeho oči pasou po bezbranném.
9 Číhá v úkrytu jak v houští lev, číhá na poníženého, aby se ho zmocnil, zmocnil se ho, do sítě ho
vtáhl.
10 Plíží se a krčí a bezbranní upadají do jeho spárů.
11 Říkává si v srdci: "Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí."
12 Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované!
13 Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?
14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na
tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc.
15 Přeraz paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne.
16 Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země.
17 Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho,
18 zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach.

Komentář
Můžeme se setkat s názorem, že internet je zlý, že je to Zlo samo. Řekněme, že s
internetem je to jako s penězi. Z morálního hlediska se nedá rozlišit, jestli jsou peníze dobré
špatné. Vždy záleží na jejich uživateli, k jakému účelu je použije. Jestli ke zlému, tak se z peněz
stává prostředek zla, jestli k dobru, stávají se naopak prostředkem dobrého.
O internetu nemůžeme říct, ani že je dobrý, ani že je zlý. Vždy bude záležet na jednotlivém
uživateli, jaké stránky si vybere, jaké stránky hodlá sledovat, o co se chce zajímat, jak a kolik času
zde stráví. Je potřeba říct, že i čas strávený na „dobrých“ stránkách nemusí být vždy dobře
stráveným časem.
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Internet můžeme přirovnat také k ohni. Dobrý sluha, ale špatný pán. Prostředí internetu
má sloužit a bytostné zaměření člověka je zaměření k dobru, proto i využití tohoto sluhy by mělo
směřovat k rozšiřování dobra v tomto světě. Pokud se ale stane internet pánem mého života
nebo i pánem nade mnou, je zle.
Na mnohých stránkách lze najít mnoho krásného a užitečného obsahu, na druhou stranu
je to skvělý prostředek i pro Božího nepřítele. Je tedy důležité být obezřetný. „Hle, já vás posílám
jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ Mt 10,16. Výběr
dobrého obsahu je ale jen jedna polovina věci. Tou druhou je úkol rozšiřovat to dobré a krásné a
to nejen výběrem dobrého a krásného, ale i aktivním podílením se na dobru a kráse, která se
bude na internetu nacházet. To je opět velký úkol a výzva.

Přímluvy
Pane, odpusť mi, že ne vždy jsem hledal na internetu to dobré a krásné.
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, že čas strávený na internetu byl často na úkor modlitby a vztahu k Tobě.
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, že ne vždy mé příspěvky na internetových stránkách přinášely dobro a krásu.
Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, pomoz nám abychom byly obezřetní při užívání internetu.
Kyrie eleison
Prosím Tě, Pane, pomoz nám, aby čas strávený na internetu byl vždy časem užitečným pro mě i
pro mé blízké.
Kyrie eleison
Prosím Tě, Pane, za obrácení těch, kteří na internetu šíří obsah svádějící ke hříchu a ponižující
lidskou důstojnost.
Kyrie eleison

Otče náš...

Doporučené texty k Týdnu modliteb za signály.cz 8. – 15. 11. 2009
14

Sobota 14. 11. 2009
Modleme se za ty, kteří se s Kristem ještě nesetkali a za vhodný způsob zvěstování evangelia na
místě, kde jsem.

Lk 24, 13-35
13 Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři
hodiny cesty, 14 a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. 15 A jak to v řeči probírali, připojil
se k nim sám Ježíš a šel s nimi.
16 Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.
17 Řekl jim: "O čem to spolu rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku.
18 Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se
tam v těchto dnech stalo!"
19 On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíš Nazaretského, který byl prorok
mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem,
20 naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho.
21 A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to
stalo.
22 Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu
23 a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ.
24 Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však
neviděli."
25 A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!
26 Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?"
27 Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech
částech Písma.
28 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál.
29 Oni ho však začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel
tedy a zůstal s nimi.
30 Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim.
31 Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.
32 Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"
33 A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy
pohromadě.
34 Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi."
35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.

Komentář
Ježíš se nám zde ukazuje jako mistr v přístupu k člověku. My se od něho můžeme učit, jak
přistupovat k druhým lidem - věřícím či nevěřícím - a svědčit jim o kráse života se
Zmrtvýchvstalým.
Ježíš se připojuje k učedníkům a jde s nimi kus cesty, aniž by přejal něco z jejich smutku,
zklamání či beznaděje. Přesto s nimi jde, je s nimi. Ježíš vstupuje do jejich životní situace. Ve
vhodný čas ze zeptá, co se děje, co se stalo, co vás trápí: „O čem to cestou rozmlouváte?“ Ježíš vidí
celého člověka s celým jeho životem s celou životní situací a nechává ho, aby vyjádřil slovy svůj
Doporučené texty k Týdnu modliteb za signály.cz 8. – 15. 11. 2009
15

problém a své trápení – pozorně naslouchá. (Kolik problémů je dnes z toho, že člověka nikdo
neposlouchá a jak málo často stačí, aby byl uzdraven. Naslouchat...)
Až pak přichází na řadu Písmo svaté, Boží slovo. Až je získána důvěra, až je tu vztah na
obyčejné lidské úrovni nastává čas pro to Boží. Boží slovo, které je naplněno Kristem a ne námi,
rozehřívá lidská srdce a vzbuzuje touhu po setkání s Ježíšem, touhu po Kristově blízkosti. Ježíš
chce naoko pokračovat v cestě. A tady nastává důležitý okamžik v celém našem jednání. Stejně
jako Ježíš respektuje učedníky a nenutí je, aby jej pozvali, tak i my, pokud jsme s druhým
člověkem došli až sem, ho nesmíme nutit. Je naším úkolem plně respektovat jeho rozhodnutí, i
když bychom si z celého srdce přáli, aby byl Kristem skrze nás uchvácen a přijal pozvání do
společenství, do úzkého vztahu s Ježíšem.
Někteří teologové říkají, že Ježíš pak s učedníky slavil eucharistii, jiní, že šlo jen o
obyčejnou večeři. Každopádně bylo vytvořeno úzké pouto a až tady učedníci poznali, že muž, se
kterým se na cestě setkali, je zmrtvýchvstalý Kristus. V tu chvíli nemeškají a jdou evangelizovat,
jdou hlásat zvěst o Zmrtvýchvstalém svým bratřím a sestrám, jdou je potěšit v jejich zármutku a
dát jim novou naději, že Ježíš je živý. Pokud se nám podaří poukázat na Krista tak, že je posluchač
jím samotným uchvácen a vstoupí do plného společenství s Ním, může se stát zvěstovatelem
radostné zvěsti, novým apoštolem, novým prostředníkem Boží milosti.
Avšak počátek všeho je setkání s Ježíšem, bez něho to nejde.

Přímluvy
Pane, odpusť mi, že jsem příliš zahleděný/á do svých osobných problémů a starostí.
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, že přes své starosti nedokážu vidět skutečné potřeby druhých
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, že mám tak malý zájem, aby se lidé kolem mě setkali s Tebou.

Prosíme Tě, Pane, dej nám sílu a odvahu přistoupit k těm, kteří potřebují Tvou naději a Tvé slovo,
a být pozornými posluchači.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, dej ať vždy nejprve navazujeme osobní lidský vztah, na jehož základně začneme
hovořit o Tobě.
Kyrie eleison
Prosíme Tě, Pane, dej ať se naše hlásání evangelia děje vždy v prostoru opravdové svobody a
respektu k druhému.

Otče náš…
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Neděle 15. 11. 2009
Modleme se, aby se signály.cz staly místem obohacování na mnoha úrovních, aby byly místem
přispívání ke společnému bohatství v dobru i jeho načerpání pro každodenní život.

Flp 4, 4-20
4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu.
7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné
lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s
vámi.
10 Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to
mysleli, jen jste neměli příležitost.
11 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
12 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov,
mít nadbytek i nedostatek.
13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
14 Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech.
15 I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se
nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami;
16 vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby.
17 Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru.
18 Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita
dary, které jste mi poslali - jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou.
19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Komentář
Naším společným bohatstvím je Ježíš Kristus a toto bohatství nám nikdo nemůže vzít,
ledaže bychom se o něj připravili sami. Člověk byl obdarován a toto vědomí ho nutí k tomu, aby
nezůstával stát na jednom místě. Nemůže ho nechat lhostejným k tomu, že mnoho lidí trpí a
strádá. Je jedno, jestli je to bída duchovní nebo hmotná, obě dvě jsou tíživé či dokonce
nesnesitelné.
Byli jsme ze společného bohatství obdarováni, naším úkolem je tedy do společného
bohatství také přispět. Vždy ale musíme mít na paměti společné dobro, dobro všech lidí, a nejen
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to svoje. Musíme dokázat zahlédnout celé spektrum uživatelů, kteří mají ze společného dobra
také čerpat. Je nutné mít před očima všechny - od jedenáctiletých dětí, které ještě nedokáží
přesně kriticky uvažovat a rozlišovat, až po čtyřiceti a víceleté dospělé osoby, jejichž nadhled a
shovívavost by měla vycházet z jejich zkušenosti a věku. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co
je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje
za ctnost a co sklízí pochvalu.“ A sv. Pavel dále dodává: „Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali
a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.“
Svatý Pavel vyzývá na prvním místě k přemýšlení nad tím, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, co je hodné lásky, má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklidí
pochvalu. Je potřeba mít rozvahu. Mnoho věcí může být pravdivých, čestných, spravedlivých atd.,
ale v konkrétním případě mohou tolik ublížit. Způsob jednání sv. Pavla pro nás může být vzorem,
vždyť on byl vyučen od samotného Krista, a proto si může dovolit říct, abychom dělali to, co jsme
se u něj naučili, co jsme od sv. Pavla přijali, uslyšeli...
Přispívat do společného bohatství znamená čerpat od Ježíše Krista, sedět u jeho nohou,
jemu naslouchat, jeho slovy a pohledem uzdravovat, jeho láskou odpouštět, jeho láskou milovat.

Přímluvy
Pane, odpusť mi, že jsem svoje zájmy stavěl na první místo a prosazoval je na úkor lásky a
milosrdenství.
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, že jsem nečerpal z bohatství Tvé milosti a obdarování.
Kyrie eleison
Pane, odpusť mi, jestli jsem pravdou bez lásky někomu ublížil a někoho zranil.
Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, ať sílu pro společné dobro hledám při naslouchání Tvému hlasu.
Kyrie eleison
Prosím Tě, Pane, proměň mé srdce, aby se stále více podobalo Tvému srdci.
Kyrie eleison
Prosím Tě, Pane, za všechny uživatele signály.cz, aby vždy tyto stránky opouštěli obohaceni a
potěšeni.
Kyrie eleison

Otče náš...
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