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 ročník 21/číslo 1062 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Nová smlouva“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Anna Boušková 
• Dětská sobotní školka – třída A & B 

https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
• Mimiškolka začíná od 1000 hod. 

https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 
• Společná píseň č. 1 „Vzdávej čest Tvůrci" (v sedě)  
• Přivítání  

• Společná píseň č. 37 „Dnes díků zpěv zní“ 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Blahopřání k jubileu – kazatel, první diakon 
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh – Jaroslav Skála 
• Píseň „Je nádherné Tvé jméno“ – Vladěna Nohejlová a děti 
• Čtení textu Bible – Skutky 3,1-11 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Smíchovští žebráci od Krásné brány 
• Chvíle ke ztišení – píseň "Království" - skupina Za světlem 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 179 „Já zpívám rád o Pánu svém" 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     5. červen 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


Oznámení 
 

Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 29. 5. 2021:  
SŠ bude přenášena on-line od 900 hod.  

Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 5. 6., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 12. 6., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jiří Beneš.  
 

-On-line modlitební schůzky našeho sboru pokračují  
ve čtvrtky od 2000 hod. https://meet.google.com/jdc-ozta-vij 

 

-Od 2. 6. každou středu vždy od 1800 hod budeme studovat knihu Skutky 
 

-Počínaje úterkem, 1. 6., budou standardně probíhat oddílové schůzky KP 
 

-Nedělní výlet KD údolím Šembery.  
Sraz je v neděli 6. 6. v 1100 hod na parkovišti u rozcestníku 

(bližší info dále ve Zpravodaji) 
 

-Ve čtvrtek, 10. 6., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod  
v učebně sboru 

 

-V sobotu, 19. 6., jste zváni na scrapbookové odpoledne s Jitkou 
od 1300 hod v učebně sboru 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 

 

-Archa pomoci a KC Petrklíč zvou na výlet pro seniory na zámek Konopiště  
a na Konferenci pro neformální pečující  

(bližší info dále ve Zpravodaji) 
 

-Výlet TOMu „Na zámek Konopiště“ se uskuteční v neděli 13. 6.,  
sraz v 1100 hod na parkovišti pod Konopištěm. 

 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci červnu mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové volby. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji. 
  

 
 

 

 
 

 

 

V období 6. – 12. 6. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Gritta Lenka (9.6.); Jetelina Bedřich (11.6.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

https://meet.google.com/jdc-ozta-vij


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 48. kapitola 

 „DŘEVO JAKO DŘEVO…“ aneb „LEZE LEZE PO ŽELEZE…“ 

Dýchám společný vzduch s každým z vás v našem sboru, bojuji podobné zápasy, těší 
mě podobné radosti… Mockrát jsem šel podobnými slepými uličkami jako vy, 
přemýšlím o podobných věcech… 

Nevím, jak se vás osobně dotklo nedávné skandální zjištění ohledně pravděpodobně 
nemorálního života jednoho velmi mladého politika jedné známé politické strany, 

který má na svých sociálních sítích více přispěvatelů než Leoš Mareš 😊. Nechci toto 
nařčení nějak komentovat, protože sám jsem se stal kdysi terčem podobného 
falešného nařčení a uvědomil si, jak je člověk v této chvíli bezbranný a jak může být 
celá situace nefér a zničit život i službu s dobrými úmysly… Každý z nás si určitě o 
celé věci udělá svůj úsudek, ale vždycky, když přemýšlíme o druhých, mnohem 
podstatnější informaci se dozvíme o sobě samotném – a to je velmi cenné. Totiž 
způsob, jak přemýšlíme o druhých, je důsledkem toho, jací jsme samotní uvnitř + 
vždycky je tam i kousek „našeho“ osobního příběhu. 

 

Velmi rád sleduji příběhy lidí, které potkávám, a i v tomto případě je to velmi 
dynamický příběh. V Česku se stal vzpomínaný politik v roce 2014 historicky 
nejmladším radním a zvolením do sněmovny ve 21 letech také nejmladším 
poslancem parlamentu. Z vlastní zkušenosti si pamatuji na doby mého mládí, jaké 
pošetilosti mě tehdy napadaly a kolikrát jsem se tehdy díky své nezkušenosti 
zbytečně popálil a obrazně zamazal… I zmíněný politik určitě nezačal od začátku s 
činy, na které jsou v současnosti výpovědi svědků… Ale vycházejme z presumpce 
neviny, vše zhodnotí nestranný soud. 



Pojďme ale zpátky ke každému z nás – vždycky, když jdu s nákupem z naší 
malvazinské Billy, tak v jedné postranní uličce za plotem vidím v zahradě strom, 
který prorostl skrz plot (viz obrázek). Vždy znovu obdivuji sílu, která je v kmeni, 
který si dokáže poradit s pevným pletivem a postupně zarůst „do“ plotu. Rozhodně 
to nebylo „ze dne na den“ – podobně jako v našem životě nejsou věci „ze dne na den“. 
I v tom je blahodárný dar soboty, že je to nabídka udělat si čas na to, srovnat si 
životní kurz o co mi jde a kam směřuji. A tak doufám, že si každý z vás i tuto sobotu 
udělá čas na prozkoumání svého životního kompasu a jeho střelky, protože jak říká 
Písmo: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti (Přísloví 
14,12). Kéž vpustíte Božího Ducha do vašeho srdce, aby tam udělal pořádek – 
protože dnešní malá odchylku v kurzu může být za měsíc či půl roku bolestný životní 
omyl a zklamání… Právě o tom vždycky znova přemýšlím, když míjím toto místo s 
taškou plnou nákupu… 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Bohoslužby v  našem sboru  od soboty 29. května 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 50 % kapacity 
míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 330 lidí). Platí 
pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola a školky zatím zůstávají 
v režimu on-line. 

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné 
řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Během bohoslužeb je povolen hromadný zpěv 
přítomných v nasazených respirátorech/rouškách. Zpěváci či sbor na podiu musí dodržet 
minimálně pravidlo 3R. 

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. 
Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Účastníci si 

před vstupem do vnitřních prostor 
musí vydezinfikovat ruce.  

Za VS J. Bartoš 

Na nedělní výlet zve KD 

Milí přátelé, zveme vás na nedělní 
výlet údolím Šembery. Sraz je 
v neděli 6.6.2021 v 11 hodin na 
parkovišti u rozcestníku u 
Šembery (tak to lze zadat do 
navigace mapy.cz). Máme na 
výběr kratší nebo delší variantu.  

Cesta není vhodná pro kočárky. 

https://mapy.cz/s/canozafoco 

Moc se na vás těšíme.  

Za KD Mariana a Jarda Skálovi. 

https://mapy.cz/s/canozafoco


Výlet seniorů na Konopiště s Archou pomoci 

Velmi nás těší, že se mnoho z našich seniorů přihlásilo na 
společný výlet na zámek Konopiště. Zájem o výlet projevili 
také senioři z některých dalších pražských sborů, a dokonce 
též návštěvník akce Noc kostelů. Kapacita výletu je tak 
v tuto chvíli již naplněná.  

Bližší informace o odjezdu na výlet budou sděleny seniorům v tomto nadcházejícím 
týdnu organizátory. 

Za organizační tým Archy pomoci Jana Perdomo  
 

KD – Den dětí  

Minulý týden jsme prožili velice příjemné odpoledne. Protože proběhl Mezinárodní 
den dětí, vyrazili jsme jako KD1 a KD2 do obce Kšely, kousek od Českého Brodu. 

Tam jsme pro děti připravili různé hry a soutěže, děti se mohly svézt na koni, 
nakrmit kozy a na ohni opéct buřty. Ideál. Počasí nám opravdu přálo a my jsme se 
konečně mohli vidět s přáteli po hodně dlouhé době osobně. S některými jsme se 
dokonce naživo viděli poprvé v životě, i když jsme se pravidelně setkávali v rámci 
mimi školky přes internet. Jsme velice rádi, že jsme mohli navázat nové přátelství se 
skvělou partou z českobrodské skupinky, na jejíž zahradě mohla celá akce 
proběhnout a za což jsme jim také velice vděční. Děti se samozřejmě velice rychle 
skamarádily, takže už teď plánujeme, co bychom podnikli příště.  

 

Za KD1 
Sam Dolejš 



Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Od 2. 6. 2021 každou 
středu vždy od 18 hodin budeme otevírat knihu Skutky a přemýšlet o jejím 
poselství. Věřím, že i tato setkání pro vás budou inspirativní a obohacující. Pokud 
nedojde ke změně, budeme se scházet face to face v učebně sboru i on-line na adrese:  
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 
 

Otevření charitativního obchodu ADRA Praha  
 

Milé sestry a bratři,  
blíží se otevření charitativního obchodu ADRA Praha – událost, o kterou jsme dlouhý čas 
usilovali. Prostředky získané z prodeje věcí, které ADRA obdrží od ochotných lidí darem, 
poslouží na podporu dobrovolnictví v našem hlavním městě.  
ADRA provozuje již 25 charitativních obchodů po celé České republice a tento provoz je 
možný jen se zapojením řady dobrovolníků a členů místních sborů – nižší náklady na 
provoz znamenají zprostředkování větší pomoci potřebným lidem. 
 

Zveme ženy i muže, kteří by byli ochotní věnovat 1 dopoledne či odpoledne týdně a 
pomoci s tříděním a prodejem věcí v charitativním obchodu ADRA v Praze 3, ul. 
Roháčova.  
 

Odměnou vám bude dobrý pocit z pomoci, ale třeba i možnost získat nějaké pěkné, 
zachovalé věci zdarma nebo za symbolickou cenu.  
Máte ve svém okolí třeba kamarádku, sousedku, se kterou chcete strávit společně 
užitečný čas? Vezměte ji s sebou.  
 

Pro bližší informace se ozvěte, prosím, přímo paní Jitce Kolaříkové, manažerce obchodu, 
na adresu jitka.kolarikova@adra.cz nebo na tel. 606 620 905. 
 

Děkujeme. Vaše ADRA  
 

Můžete podpořit – Aby mohla 
Šošanka sama znovu objevovat svět 

(dcera našeho souseda z židovského 
hřbitova u Smíchovského sboru) 

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-
mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet 

 
Manželé Alena a Petr Černí děkují všem za 
projevenou solidaritu a dary pro Šošanku. 

Cílovou částku potřebnou pro zahájení 
terapie na Neurorehabilitační klinice Axon 
v Praze se i Vaší štědrostí podařilo vybrat a 

nyní je vše v rukách našeho Pána. 

https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp
mailto:jitka.kolarikova@adra.cz
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet


Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha  
 

Zřejmě nosnými v květnovém čísle časopisu Advent jsou 
články Jiřího Kouna na téma Křesťanství a konspirační teorie, 
12 společných rysů konspiračních teorií a článek Jak 
rozpoznat konspirační teorii. Určitě nepřehlédněte článek 
Apoštol Pavel a lockdown. Jako obvykle jsou naplněny rubriky 
Letem adventistickým světem, zprávy z Adry a Klubu 
Pathfinder. V seriálu NewstartPlus píše Jana Krynská zajímavě 
o významu Slunce pro náš život. Dále pak stojí za pozornost 
rozhovor s Jiřím Moskalou u příležitosti 2. vydání jeho 
dizertace. Na Slovensku vyšla 
elektronická knih George R. 
Knighta: Udalosti času konca a 

posledná generácia, je volně ke stažení. Nechybí zamyšlení 
od Bohumila Kerna (Pokoj počas chaosu) a Jiřího Veselého 
(V myšlenkách zpět ke stvoření).  
 

Lekce pro sobotní školu ve třetím čtvrtletí letošního roku 
napsali manželé Chantal a Gerald Klingbeilovi. Téma je pro 
dnešní složitou dobu příznačné: Pokoj vám. Je 
pozoruhodné, kde všude v Bibli se objevuje téma pokoje pro 
neklidné a odpočinku pro unavené, téma stále více aktuální.  
 

Jiří Moskala: Kniha Daniel a 
makabejská teze je materiálem, který uvítá každý, kdo se 
poctivě zabývá touto prorockou knihou z pohledu jejího 
autorství, jednoty spisu, struktury knihy a prorockých výroků. 
Jedná se o druhé vydání autorovy dizertační práce.  
 

Gábor Mihalec: Už si se mnou 
nehraj, aneb: Co (ne)dělat, aby 
nám bylo ve vztahu dobře. 
Většina knih pojednávajících o 
nevěře přináší rady, jak 
zvládnout tuto traumatickou 
událost, pokud k ní již dojde. Tato 
kniha volí odlišný přístup. Nabízí 

praktickou pomoc i rady, jak dlouhodobě udržet kvalitní a 
zdravý vztah, ve kterém nám bude natolik dobře, že 
můžeme nevěře předejít. Pomáhá čtenářům, aby si 
uvědomili, jaká jsou „pravidla hry“ v manželství, učí nás 
objevovat, co z minulosti (aniž to víme) na nás působí. Kniha 
nám má pomoci chránit hranice vztahu, udržovat v něm atmosféru intimity a důvěry. 
Přináší příklady ze skutečného života a odkrývá riziková místa, situace i chování i 
praktická cvičení v závěru kapitoly.  
 



Spolu s evangelistou Markem Finleyem objevme v misijní 
publikaci Naděje v neklidných dobách Toho, kdo je větší než 
naše obavy, starosti a úzkosti. Toho, kdo má konkrétní 
odpovědi na naše problémy. Jen z něj může pramenit naše 
jisto-ta, protože On zaslíbil: „Nikdy tě neopustím.“ Svůj strach 
můžeme odevzdat Ježíši. On je odpovědí na všudypřítomné 
obavy, které pohlcují naši energii, okrádají nás o radost a ničí 
naše zdraví. 
 

 
 

K A Z A T E L N A  
 

POJĎTE A UVIDÍTE 
Kázání ze soboty 29.05.2021 – br. Martin Pavlík 

J 1, 35–39  

Milé sestry a bratři v Kristu,  
včera vpodvečer jsme udělali jednu věc, kterou jsme neudělali už hodně dlouho – 
vchodové dveře našeho vinohradského kostela jsme otevřeli úplně dokořán. To 
proto, aby bylo hned na první pohled jasné, že mohou vstoupit nejen lidé s 
odemykacím čipem, ale úplně kdokoli. Podobně to včera udělalo dalších asi 1200 
kostelů a modliteben po celé republice. Noc kostelů je jedna z mých 
nejoblíbenějších akcí v roce. Je to noc, kdy stovky kostelů dělají společnou věc – 
otevírají dveře. A každý má příležitost vstoupit, nahlédnout a na chvíli pobýt v 
místech, kolem kterých jen prochází; o kterých slyšel, ale nikdy nenavštívil; anebo 
o kterých třeba vůbec nevěděl, že existují. To poslední platí zvlášť o našem kostele 
schovaném ve vnitrobloku. Tak zní nejčastěji reakce lidí, které dovedeme až sem. 
Noc kostelů je ve své podstatě postavená na velmi prosté myšlence: otevřít dveře. 
V zásadě nic víc, nic dalšího, stačí otevřít dveře.  

A přesto, pokaždé když otevíráme vchodové dveře, napadá mě na chvíli otázka: A 
není to málo? Jen otevřít dveře? Říkám si, co by se dalo ještě udělat. Když srovnám 
úsilí spojené s ostatními akcemi, které připravujeme, anebo když si vybavím, o co 
všechno jsme se už v kostele pokusili, není to z naší strany málo? Jen otevřít 
dveře? Rád bych s vámi otevřel jeden krátký text, kterým začíná celé Janovo 
evangelium. Právě v něm totiž nacházím odpověď na otázku, kterou jsem 
několikrát zmínil v úvodu svého kázání. Odpověď na otázku: Není to málo?  

Vyslechněme ještě jednou Jana ve verších 35–39 v první kapitole jeho evangelia. 
Představte si, že jste se na chvíli ocitli v tomto příběhu a vidíte podivného muže 
oblečeného ve velbloudí srsti, který přísným hlasem říká: „Čiňte pokání!“ Lidé 
kolem něj poslouchají, někteří reagují. Mezi těmito lidmi jsou také dva Janovi 
učedníci. Když jde jednoho dne kolem Ježíš, Jan Křtitel na něj ukáže a řekne jim: 
„Hle, beránek Boží.“ Vidíme zde, že první Ježíšovi učedníci v Janově evangeliu 
pocházejí z kruhu Křtitelových učedníků. Sám Jan Křtitel bude už jen osamělejší. 
Na tom je pozoruhodné, že Jan Křtitel odchod svých žáků bez žárlivosti snesl. 



Ukázal se jako pravý učitel: Neváže učně na sebe, ale chce je vyučit samostatnosti 
– chce, aby žáci dospěli do zralosti. Ježíš se ptá obou učedníků, prvních, kteří za 
ním jdou: Co hledáte? Co chcete? A na divnou Ježíšovu otázku pokládají učedníci 
ještě divnější odpověď: Kde bydlíš?  

Nevím, jak to zní vám, ale mně asi jako jedna z nejabsurdnějších odpovědí, kterou 
mohli vyslovit. Ptají se, kde bydlí. I satan pokládá Ježíšovi na poušti mnohem lepší 
otázky. Místo odpovědi se učedníci Ježíše ptají: Kde bydlíš?  

Ježíš odpovídá způsobem, který mě v úvodu Janova evangelia pokaždé fascinuje: 
Pojďte a uvidíte. Pojďte se podívat. Neříká: Pojďte a změním vás. Neříká: Staňte 
se mými učedníky, poslouchejte mě, dělejte, co vám říkám, vezměte svůj kříž. Říká 
jen: Pojďte se podívat. To je pozvání. „Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den 
u něho.“ Ježíš je pozval a oni u něj zůstali. Setkali se s mužem velmi odlišným od 
Jana Křtitele – ten křičel: Čiňte pokání. Čas se nachýlil. Ale Ježíš říká jen: Pojďte a 
uvidíte. 

Ježíš, se kterým se setkáváme u Jana, je Ježíš, který nabízí pozvání. Pozvání bez 
podmínek a požadavků. Jen pozvání. Není to málo? Je to příběh o někom, kdo nám 
říká: Pojďte a uvidíte. Tento obraz Boha, který nás zve k sobě, do jeho domu, se 
používá v celém Písmu. Pán je můj dům. Pán je můj příbytek. Pán je můj úkryt. Pán 
je moje útočiště. Pán je můj chrám. Pán je mým příbytkem. Pán je můj domov. 
Slyšíme zde příslib bezpečí a přijetí. Z nebezpečného světa plného násilí, chaosu 
a stresu hledáme místo Božího bezpečí. Se žalmistou, jak zaznělo v úvodním verši 
dnešní bohoslužby, říkáme: „Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Den v 
tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde.“ Janovo evangelium začíná pozváním a 
představou přijímajícího domova. K víře patří pozvání. S Ježíšem se nejprve 
setkáváme jako s tím, který zve k sobě domů. Nemusíme ho následovat. První je 
pozvánka. Přijď a podívej se. Pojďte a uvidíte. Jak reagovat na Kristovo pozvání? 
Jak reagovat na Kristovo pozvání podle dnešního textu?  

To první, bez čeho se neobejdeme, je poslouchání, naslouchání. Nebýt Jana 
Křtitele, který řekl: „hle, Beránek Boží“, Jan a Ondřej by si Ježíše možná nevšimli. 
Tento příběh evangelia nám ukazuje, že musíme umět naslouchat jiným lidem, 
kteří mluví o Bohu. Naslouchat někomu jinému, kdo nám ukáže na Ježíše. Dnešní 
evangelium jako by nám říkalo: Ježíše sami nenajdete. Člověk a způsob, kterým 
nám o Ježíši takový člověk říká, nemusí být přitažlivý ani snadný. I to je v dnešním 
textu. Stejně jako mnoho lidí v době, kdy kázal Jan Křtitel, bychom ho mohli 
ignorovat a říct: Podívejte se, jak se obléká. A tento text jako by nám říkal, že 
máme naslouchat ostatním lidem, i když to nemusí být nutně ti, s nimiž se cítíme 
dobře. Nebo kteří nám jsou sympatičtí. Možná jsou příliš chudí. Nebo jsou příliš 
bohatí. Nebo mají zvláštní přízvuk. Nebo mluví jiným jazykem. Vždy se najde 
nějaký důvod, abychom si řekli: „On sám má evidentně problém.“ Ale poučeni 
evangeliem víme, že někdy právě takoví ukazují na Ježíše. Jan Křtitel je podivín a 
ztělesňuje všechny možné předsudky. Ale byl to on, kdo těmto dvěma lidem 
ukázal na Ježíše. Ze Starého zákona vzpomeňte například na Élího. Bez něj by 
Samuel nevěděl, že k němu mluví Bůh. A v našem dnešním příběhu by si bez Jana 
Křtitele Jan a Ondřej Ježíše nejspíš nevšimli. To první, čemu nás učí dnešní příběh, 
je naslouchat lidem v našich životech, a brát je velmi vážně, pokud mluví o Ježíši.  



To druhé, bez čeho se neobejdeme, je ptaní. Po naslouchání se musíme zeptat.  

Jan a Ondřej se ptají: „Kde bydlíš?“ Pokud chceme Ježíše následovat, musíme se 
hodně ptát. Musíme se zeptat. Bože, ukaž mi, kde bydlíš. I k tomuto slouží naše 
modlitby – k otázkám. Všimněte si někdy, kolik otázek obsahují žalmy. Bohu 
umíme děkovat, Boha umíme prosit, u Boha se dokážeme přimlouvat. Ale umíme 
se Boha ptát? To druhé, co nám dnešní text nabízí, je připomínka, že máme nabrat 
odvahu a umět se Boha ptát.  

To třetí, co slyším v dnešním evangeliu, je to, jak je důležité zůstat a chvíli u Boha 
přebývat. Třetí odpovědí na pozvání je umět zůstat. Jan a Ondřej zůstali celé 
odpoledne až do čtvrté hodiny. I to vyžaduje odvahu. Odvážit se být tam s ním. 
Abychom mohli Ježíše následovat jako jeho učedníci, musíme se učit na chvíli u 
něj a u jeho slova přebývat. I když to zní jako banální věc, ve skutečnosti je to jedna 
z nejtěžších věcí, která se po nás chce. Umět nespěchat domů. Nebýt roztěkaný. 
Ale zůstat a chvíli přebývat. Víme, že budeme mít sto myšlenek a milion věcí na 
práci. Není náhoda, že se za tuto schopnost modlíme před každým kázáním a při 
každé bohoslužbě. Jsme lidé, kteří denně hodně pobíhají, dělají mnoho věcí 
najednou, potkávají mnoho lidí, navštěvují mnoho akcí, čtou mnoho věcí, a to jak 
v off-line, tak v online světě. Zažíváme život jako velké množství věcí, které se děje 
najednou. Jdeme sem, pak tam, děláme tohle a pak tamto, mluvíme s tím a pak s 
tím, víme, že musíme udělat tohle a pak tamto.  

To je dnes problém mnoha lidí. Nejenže děláme mnoho věcí, ale už během toho 
přemýšlíme nad tím, co se bude dít dalšího. Prostě, nikdo z nás dnes už nemyslí 
jen na jednu věc. Těch věcí je strašně moc. A je to často velmi unavující a skutečně 
vyčerpávající. Věřím, že Bůh poslal Ježíše právě do tohoto velmi unaveného světa. 
A že v Ježíšově době svět jiný nebyl. Byl stejně unavený a roztěkaný. Ježíšův hlas 
je tím, který nás vytrhává ze způsobu života, který jsem před chvílí popisoval – od 
toho pobíhajícího všude možně, k životu, který někam míří a má smysl.  

Poslouchat, ptát se a umět se na chvíli zastavit. Tak zní evangelium pro nás, kteří 
jsme se mu rozhodli dnes naslouchat. Nezapomínejme, že na začátku zaznělo 
Kristovo pozvání. Víra začíná pozváním. A Písmo je plné příběhů lidí, kteří tohle 
pozvání zaslechli a změnilo je to. Změnilo jim to jméno. Abram odpověděl na Boží 
pozvání a stal se Abrahamem. Saul následoval Ježíše a stal se Pavlem. Ondřej, 
jeden ze dvou učedníků, o kterých jsme dnes četli, následoval Ježíše, a první, 
kterému o tom řekl, byl jeho bratr Šimon. Šimon zaslechl pozvání také a stal se 
Petrem. Petrem, který opustil svůj vlastní starý svět, vstoupil do Božího světa a 
zjistil, kým v Bohu skutečně je.  

Takhle tiše a nenápadně položil Pán Ježíš základ celé křesťanské církve. Co by se 
asi stalo, kdyby ti první dva učedníci tohle tiché povolání přeslechli? A mám ještě 
jedno přání: Kéž bychom měli takovou víru a kéž by naše společenství bylo 
takové, abychom lidem, které zveme do shromáždění, mohli s radostí říct: “Pojďte 
a uvidíte! Uvidíte, to je zakusíte Boha, ochutnáte Jeho blízkost, Jeho přítomnost!” 
Kéž by totéž platilo i o našich domovech. Pojďte a uvidíte. Těmito slovy zve 
Kristus k následování i nás. 

Amen 
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