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Sírachovec 10,12-18: Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, 
kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti. 
Hospodin proto takové postihl varovnými ranami, až je úplně vyhladil. Hospodin převrátil trůny 
vládců a namísto nich posadil tiché. Hospodin vyvrátil z kořenů pronárody a namísto nich zasadil 
pokorné. Hospodin vyhladil krajiny pronárodů a zničil je až do základů země. Je pak z jejich krajin 
vytrhl a zničil, a tak vymazal jejich památku na zemi. Pýcha nebyla určena lidem ani zuřivý hněv těm, 
kdo se zrodili z ženy. 
 
List Židům 13, 1-8.15-16:  Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak 
někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; 
pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé 
ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům; buďte 
spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme 
říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘ Mějte v paměti ty, kteří 
vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš 
Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty 
nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu 
líbí. 
 
Lukáš 14,1.7-14:  Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; 
a oni si na něj dávali pozor. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto 
podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo 
váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: ‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s 
hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a 
řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, 
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo 
večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali 
a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, 
neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ 

 
Inspirace Albertem Schweitzerem  

 
V podobenství Ježíš mluví o zasedacím pořádku na světské svatbě. Byla jsem několikrát 
na svatební hostině, kde je zasedací pořádek určen dopředu, někdy jsou jmenovky 
přímo na stole položeny, aby nedošlo k mýlce. Neznám průběh židovských svatebních 
hostin ani současných ani těch z dob Ježíšových. Jak si tedy dnešní čtení vyložit?  
Hostina je naše bohoslužba s Večeří Páně, ale ani tady moc příměr z podobenství 
nesedí. Co způsobilo, že sedíte tam, kde sedíte?  
Lidé se často poměřují, porovnávají s ostatními a určují, kdo má jakou cenu. 
Připomeňme si, že každý člověk má před Bohem svou cenu. Jaká je, to určuje Pán Bůh, 
ne lidé. Pán Bůh je dárcem a zdrojem cti. Naší pomocí lidem je jim jejich cenu před 
Pánem Bohem připomínat a dokazovat jim naším jednáním s nimi, že ji mají i před 
námi. Bez ohledu na své společenské postavení, majetek, barvu pleti atd. 
 
Pýcha je vlastnost, na kterou si musíme dávat velký pozor. Nepovyšovat se nad nikoho, 
to je docela těžká věc. Když vidíme, jak druzí lidé něco neumí, ve škole je to mezi dětmi 
skoro běžné, když je někdo méně schopný v některých předmětech, je považován za 



chudáka, kterého je dovoleno zesměšňovat, šikanovat.  
Křesťané se také rádi porovnávají, ale máme tu výhodu, že v porovnání s Pánem Bohem 
nikdy nemáme navrch. Naopak se učíme pokoře, vděčnosti, trpělivosti, odpuštění, lásce; 
jednání, které nám neustále projevuje Pán Ježíš.  Tak se také učíme žít v pokoře před 
lidmi. Pokoru před Bohem projevovat především laskavostí, soucitem, pomocí a láskou 
k lidem. 
4. září 1965 zemřel Albert Schweitzer. Veliký Boží svědek, který inspiruje naši 
náboženskou obec ve snaze pomáhat chudým, zmrzačeným, chromým a slepým. On 
pomáhal jako lékař, my se učíme pomáhat v našem prostředí těm, kteří zápasí o životní 
úroveň, o svou čest, hledají pomoc pro svůj každodenní život. Už nějakou dobu hledáme 
způsob, jak pomoci také jejich dětem. Tak ke mně mluví dnešní podobenství. Nejde o to 
dát těmto lidem jen pomoc materiální, ale díky této pomoci je pozvat na hostinu, kterou 
je Večeře Páně. Jak se musíme změnit, proměnit my, aby nám tito lidé začali natolik 
důvěřovat, že přijmou pozvání na bohoslužby, na hostinu Beránkovu, k Večeři Páně.  
V této souvislosti k nám promlouvá nově dnešní epištolní čtení: S láskou přijímejte i ty, 
kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na 
vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může 
potkat utrpení. Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. 
Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s 
důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘ Naše rty nechť 
vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se 
Bohu líbí. 


