
ÚVOD
Dobrý večer, vítám všechny, kdo dnešní pouť po otevřených plzeňských 

kostelech zahajují v chrámu Mistra Jana Husi, který patří Západnímu sboru 
Českobratrské církve evangelické. Vítám i místní pořadatele, kteří dob-
rovolně zajišťují celý nabízený program. Vítám i zaměstanance Diakonie, 
kteří připravili program především pro dětské návštěvníky. Celý program 
se vlastně začal vysoko nad našimi hlavami a rozezvučel se hlasem zvonu 
Svobody z kostelní věže. Pokračovat budeme krátkým zamyšlením nad 
mottem letošní noci kostelů. 

ŽALM 139,11-12
11Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mě se stane svět-

lem. 12Žádná tma pro tebe není dost temná: noc jako den svítí, temnota 
je jako světlo.

Určitě všichni známe krásnou dětskou hru na schovávanou. Podstatou 
hry je se schovat tak, aby mě ten druhý nenašel. ,Snad mě přikryje tma‘ a 
nebo cokoliv jiného, abych vůbec nebyl vidět. Podobnou hru hráváme mnozí 
z nás s Bohem Hospodinem. Snažím se skovat před ním tak, abych nebyl 
vidět, byl pro něho neviditelným, aby na mě nemohl a nedosáhl. Schovat 
si své myšlenky a představy hluboko, hluboko ve své duši, aby je on ne-
zachytil. Nechci se s ním raději ani potkat. Nejšpíš i proto, že tak nějak 
podvědomě tuším, že pro něho stejně ,žádná tma není dost temná‘. Není 
nikdy tak temná, černá, hluboká, aby v ní cokoliv zmizelo, nebo se kdokoliv 
úplně ztratil. 

Je pravda, že noc, temná noc, vyvolává v některých lidech představy, že 
se dá udělat ckoliv, protože temnota to zakryje a nikdo na to nepřijde. Však 
také mnohé zločiny, přepady či války se rozeběhly právě pod pláštíkem tmy, 
noci. Protože na jejich přípravu a uskutečnění nebylo vidět. Nikdo si nevšiml 
a proto ani nezasáhl. ,Snad to přikryje tma‘. Jenomže - žádná temnota není 
dost temná před Bohem Stvořitelem. Můžeme si myslet, že ani on nevidí, 
nemůže vidět něco, co podnikám v temnotě. Když to dobře skrývám a mas-
kuju. Ale platí ,žádná tma pro tebe není dost temná‘, Bože Stvořiteli. Vidíš 
i to, co si ukrývám v hlubině, či dokonce temnotě svého srdce, své duše. 
Vidíš do mě jako do rozsvíceného okna. I moji největší temnotu si ty klidně 
a jasně prosvítíš a poznáš co tam je.

Neznamená to ale pro nás žádnou hrozbu nebo snad hrůzu. Nemusíme 
se z toho děsit a propadat hned panice. Můžeme to vnímat spíš jako přátel-
ské upozornění, že před Pánem Bohem stejně nemá smysl cokoliv skrývat. 
A možná, možná je to dokonce velice zajímavá nabídka. Člověk může vlast-
ně v naprostém klidu a pohodě, celkem beze strachu, že se mu na něco ne-
dobrého přijde, může předstoupit před Boha a svého Pána. Jemu není nic z 
mého konání či nekonání, myšlení a plánování, toužení a přání, nic mu není 
skryto. I proto se člověk opravu nemusí ničeho obávat. U Boha i ,temnota je 
jako světlo‘ a ,noc jako den svítí‘. A v jeho stvořitelské a vykupitelské moci je 

naši temnotu v duši či srdci najednou rozsvítit novým světlem lásky, milosti, 
odpuštění. Světlem nové naděje spasení a záchrany ze zla a smrti, která 
má svůj základ v oběti Božího Syna Ježíše Krist za naše hříchy a a která 
je nám i dnešní večer v mnoha podobách nabízena. Přijímejme odvážně a 
pokorně právě to dobré, co dnešní večer nabízí a dává. Amen

MODLITBA
Pokračovat budeme modlitbou, ke které všichni povstaneme, abychom 

tak vzdali úctu a chválu tomu, kterému skutečně náleží a patří a ke kterému 
se v modlitbě obracíme - k Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, našemu 
Stvořiteli a Vykupiteli.

Bože věčný na nebesích. Jako Stvořitel a Pán světa viditelného i nevidi-
telného vidíš do všech koutů světa a jeho hlubin a tajemství. Stejně hledíš 
i do našich duší a srdcí. A s tebou i do té největší temnoty vstupuje jasné 
světlo pravdy a lásky. Vždyť ty sám jsi pravda a láska. Proto i s každým 
tvým pohledem do mé duše a do mého srdce se objevuje pravda o tom, co 
tam je. Děkujeme za to, že tobě není nic skryté, že ty o nás, o každém z 
nás všechno víš a znáš. Je to úlevné když poznáváme, že před tebou není 
co skrývat. Je to osvbozující když víme, že ty přesně znáš jaká je skuteč-
nost. Je to nadějné, když nás proto nezatracuješ a neničíš, ale dáváš nám 
novou možnost svůj živto pročistit a prosvětlit vírou v tebe a tvého Syna a 
našeho Pána Ježíše krista. Prosíme, aby také tato Noc kostelů roku 2016 
byla jasným a dobrým světelem zářícím do temnoty. Okamžikem nabíze-
jícím člověku zajímavé setkání právě s tebou a tvým spasitelským dílem. 
Otevírej, pane, a prosvětluj lidská srdce, vyháněj z nich temnotu a zlobu a 
nahrazuj je světlem lásky a odpuštění. 

Pane, prosíme, buď s námi tuto noc více než jindy, abychom dokázali 
slouži tobě a podle tvé svaté a pravdivé vůle. Amen.


