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Děti, ahoj, 

já vás po nějaké době opět moc rád zdravím, tentokrát již z podzimního mlhavého 
Odrance. Doufám, že se máte nejenom dobře, ale že jste hlavně zdrávi. V té dnešní 
nedělní škole se opět nepotkáme v našem pustorybenském kostelíku, což je škoda, ale 
zato mám pro vás nakonec jedno malé překvapení, na které se moc těším a jsem za ně 
moc rád. Tak nebudeme zdržovat, abychom se k němu co nejrychleji dostali.  

Ale nejprve pěkně postupně. V letošní nedělní škole se věnujeme tématu modlitby 
Páně, tedy modlitbě, kterou své učedníky (to znamená i nás) naučil a učí Pán Ježíš 
Kristus. Ta modlitba není příliš dlouhá a my jsme se z ní zatím naučili dvě části: „Otče 

náš, jenž jsi na nebesích.“ A dneska přidáme další malý kousek který zní: „Posvěť se 

jméno Tvé.“ Anebo tak, jak je přímo napsáno v Matoušově evangeliu: „Buď posvěceno 

Tvé jméno.“  

Jak máme ale těm slovům přesně rozumět a co to znamená, když se řekne, že jméno 
našeho Otce má být posvěceno? A jak se vlastně takové posvěcení přihodí? Možná jste 
se někdy zúčastnili událostí, na kterých probíhalo svěcení nebo posvěcení různých 
předmětů. Je vcelku obvyklé, že když nějaká vesnička nebo obec nebo spolek, který v ní 
působí, získá například nový prapor, tak paní starostka nebo někdo další, kdo je za tu 
obec zodpovědný, požádá většinou pana faráře, uspořádá takovou velkou oslavu a pan 
farář při té příležitosti ten prapor vysvětí. Podobně jako prapor může být posvěcen nebo 
vysvěcen nový zvon nebo varhany nebo třeba rovnou celý kostel. Kluci možná budou 
vědět, že někdy také dochází ke svěcení hasičského automobilu. A na jižní Moravě světí 
dokonce i víno.  

Takové svěcení je ale přece jen trochu jiné – je to spíš žehnání. Anebo je to vlastně 
naše prosba, ve které prosíme o Boží požehnání za to, aby daná věc byla dobře 
prospěšná lidem. Aby hasičům dobře sloužilo jejich nové hasičské auto, aby zvon plnil 
svoji funkci a aby víno, které vinaři vyprodukovali, bylo dobré a lidem chutnalo.  

Jak je to ale s tím posvěcením Božího jména? Posvěcením jména našeho Otce? 
Možná sami slyšíte, že to slovo „posvěcení“ nebo „posvětit“ zní tak trochu dvouznačně. 
Že se v něm ozývají dvě slova. Určitě tam zaslechnete hlásky, které zní podobně jako 
slovo „svítit“ (a nebo „zářit“), a někteří z vás v něm možná spíš uslyší slovo, které 
připomíná kořen slova „svatý“. A právě tyto dva významy slovo „posvětit“ má. Náš Bůh 
Otec v nebesích je svatý, je oddělený od všeho hříšného světa, od lží, krádeží, nenávistí 
a dalších nepěkných věcí, které se mu nelíbí, a nemá s těmito věcmi nic společného. 



Je od nich oddělený. Je svatý, tak jako je svaté Jeho jméno, které máme držet v úctě 
a nepoužívat ho, když ho třeba v tu chvíli nemyslíme tak úplně vážně.  

A ten druhý význam slova „posvětit“ naznačuje slovo „svítit“ nebo „zářit“. Určitě jste 
někdy viděli nasvícený zámek nebo hrad, který je postaven někde na kopci. Svítí a září 
do dálky a lidé k němu vzhlíží a obdivují ho. A stejně tak září jméno Otce v nebesích. 
A my k němu vzhlížíme a obdivujeme ho za to, jaký je. Když tedy v modlitbě Páně 
říkáme „buď posvěceno jméno Tvé“, vyjadřujeme tím, že chceme, aby Jeho jméno zářilo, 
aby zářilo nad naším životem i nad celým světem. Přejeme si, aby bylo patrné, že i my 
žijeme s Bohem, že Bůh je s námi a že jeho jméno září v životech každého z nás a my 
usilujeme alespoň o kousek jeho svatosti.  

Když tedy přidáme tu dnešní část Ježíšovy modlitby k těm předchozím, tak si 
společně se mnou můžete zopakovat to, co doposud z modlitby Páně známe:  

Otče náš,  

jenž jsi na nebesích,  

posvěť se jméno Tvé.  

Na další část modlitby Pána Ježíše se dostane zase příště. Teď je ale čas na slibované 
překvapení. Říkali jsme, že si přejeme, aby jméno našeho Otce zářilo nad našimi životy. 
To můžeme udělat ale i tím, že Bohu s radostí zazpíváme písničku, která to Jeho jméno 
také oslavuje. A protože já moc zpívat neumím, jsem moc rád, že tu písničku pro nás 
připravili Dudkovi z Březin – konkrétně Emička s Honzíkem, a na kytaru je doprovodila 
jejich maminka Terezka. A tak na samý konec můžete i vy Bohu poděkovat, vzdát mu 
chválu a nechat Jeho jméno zářit ve vašich domovech a ve vašich životech. Klidně se 
přidejte k Emičce s Honzíkem a vedle zpěvu se u toho můžete radovat, hopsat a tančit. 
Tak s chutí do toho a brzy zase na viděnou.  

Mějte se hezky, držte se, Pán Bůh s vámi a zlý pryč. 


