
Téma 31 – Pastýř, který mne vede k Otci – Hlína v rukou hrnčíře 

Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. 
Jer 18,6 

 
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby 
byl prvorozený mezi mnoha bratřími 

Řím 8,28-29 
 

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, 
odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 

Jan 15,1-2 
 
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 

Jan 15,4 
 

 

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 
Jan 15,8 

 



 
Svědectví Písma je jednoznačné: péče Boží prozřetelnosti je konkrétní a bezprostřední; stará 
se o všechno od nejmenších věcí až po největší světové a dějinné události. Posvátné knihy 
zdůrazňují naprostou Boží svrchovanost nad během událostí: „Bůh náš je na nebesích, učinil 
všechno, co chtěl“ (Ž 115,3); a o Kristu se říká: „Když on otevře, nikdo nemůže zavřít, a když 
on zavře, nikdo nemůže otevřít“ (Zj 3,7); člověk má v srdci mnoho plánů, „jen Hospodinův 
úradek se však uskuteční“ (Př 19,21). 

KKC 303 
 
Už sv. Augustin řekl: „Nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus 
non horando – Nikdo ať nejí tento chléb, když ho předtím neadoroval; hřešili bychom, 
kdybychom ho neadorovali.“87 V eucharistii nám přichází vstříc Boží Syn a chce se s námi 
spojit. Eucharistická adorace není nic jiného než přirozené rozvinutí eucharistického slavení, 
které je nejvyšším skutkem adorace v církvi.88 Přijímat eucharistii znamená adorovat svým 
postojem toho, jehož přijímáme. Právě tak a jen tak se s ním stáváme jedním a zakoušíme 
jistým způsobem předzvěst krásy nebeské liturgie. Úkon adorace mimo mši svatou prodlužuje 
a zintenzivňuje to, co se konalo během slavení liturgie. Vždyť „jen v adoraci může dozrávat 
hluboké a pravé přijetí. A právě v tomto osobním úkonu setkání s Pánem dozrává i sociální 
poslání, které je v eucharistii zahrnuto a které chce prolomit bariéry nejen mezi Pánem a námi, 
ale také a především bariéry, které nás oddělují jedny od druhých. 
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