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 ročník 22/číslo 1116 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Josef – princ egyptský“ 

• Společná píseň č. 232 „Můj Bůh je síla moje“ 
• Modlitba 
• Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 237 „Pán je světlo mé" 
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Společné chvály  

„Úžasný Bůh, vesmíru vládce“ (v sedě) 
„Toužím, po tobě toužím“ 

• Modlitba 
• Sbírka pro potřeby sboru 
• Příběh pro děti – Luděk Bouška 
• Modlitba za Ukrajinu 

 

• Sborová píseň – „On je náš Král“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – 1 Moj 45,5-9 – Rozalie Schwarczová 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Josefovo vyznání víry“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Marcela Kolorenčová, Jan Kubík 
Martin Luther, arr. Phillip Keveren „Hrad přepevný je Bůh náš“ 

• Společná píseň č. 391 „Dosud nám vždy pomáhal" 
• Modlitba – Jiří Beneš 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 

 

 
 
 
  
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     18. červen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 18. 6., bude slovem sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

-Příští sobotu, 25. 6., budeme slavit Památku Večeře Páně.  
Kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 

 
 

-V sobotu, 18. 6., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pod pokličkou – Libanonská kuchyně“ 

 

-Dnes, 18. 6., od 1830 hod se v Měňanech u Berouna (u Stáni Sotlové) 
 v rámci předtáborové akce uskuteční křest Jiřího Bezděkovského.  

Jste srdečně zváni.   
 

-Předtáborová akce KP oddíl Penguins se uskuteční v Měňanech  
v termínu od 17. -19. 6. 

 

-V neděli, 19. 6., se uskuteční výlet T. O. M. „Mezi vodními díly“ 
 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
 

-Archa pomoci zve v neděli, 26. 6., seniory na výlet  
do Skanzenu v Přerově nad Labem  

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-Probíhá rekonstrukce pánského WC, výstavba bezbariérového WC  
a úložného místa pro úklid. Děkujeme za pochopení. 

 

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

 

-Připojte se k nám také v měsíci červnu a mysleme na svých 
modlitbách na: klid a mír ve světě. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
 

Pravidelné sborové sbírky 
 

------------------------------------------ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

 
 
 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

V období 19.- 25.6.2022 oslaví narozeniny: 
 

Klímová Zuzana (21.6.); Mervart Milan (22.6.); Trněný Marek (22.6.); 
Vančová Silvie (22.6.); Poláková Eva (25.6.); Hellebrandová Kateřina (25.6.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 101. kapitola 
 

LÉK NA LENOST ŽIVOTA… 

Pokaždé když jsem v bazénu na plavání, je pro mě těžké si připustit, že mě čeká 
50minut kraul tam a znak zpět… Proto si vždycky před vstupem na bazén čtu 
většinou Písmo a učím se nazpaměť nějaký verš, abych jej pak v bazénu meditoval 
a nemusel myslet na svou lenost a únavu. Možná byste se divili, kolik kázání se 

narodilo právě v podolském venkovním vyhřívaném bazénu 😊. 

Mockrát jsem si v životě vzpomněl 
na zlaté „tety“ učitelky z budějovické 
sobotní školky (dvě z nich už jsou 
„na lepším“), které nám vždycky na 
konec sobotní školky dali naučit se 
nazpaměť do příště „Zlatý verš“. 
Nebudete mi věřit, ale tam je někde 
kořen mého celoživotního poznávání 
Pána skrze Písmo, kde mnoho 
klíčových veršů které si v životě 
připomínám znám právě z této doby, 
ze staré dobré a poctivé Bible 
kralické z roku 1613. Každý rodič 

může velmi pomoci svým dětem, když bude „zlaté verše“ svých dětí ze „školky“ 
znát a bude se je učit se svými dětmi. Tím jim do života dá víc, než jim platit mnoho 
vzdělávacích kroužků či počítačových her. Nejen v bazénu můžeme někdy prožívat 
tíhu života, unavenost nebo obyčejnou „lenost k dobrému životu“ – a když nás 
budou nahánět chmurné, poraženecké a destruktivní myšlenky, není nad to 
zazpívat si nahlas někde o samotě pro nás zvěstnou křesťanskou píseň (která má 
nejen slova, ale i obsah) anebo citovat si nahlas biblické verše. Děkujeme našemu 
milému bratru Samueli Balangó že je nám v tom v našem sboru tím nejlepším 
inspirativním příkladem – jen se ho zeptejte, jak to dělá!! 

S vděčností za dar paměti váš kazatel Vašek Vondrášek  
 

Zpráva z jednání výboru sboru 9.6.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Kaz 12,1, 
kterým posloužil bratr Václav Vondrášek, a modlitbou. 

• Vzhledem k naléhavosti situace bude i nadále ponechán v programu 
bohoslužby prostor pro modlitbu za Ukrajinu, od 3Q2022 bude rozšířeno na 
přímluvné modlitby obecně. 

• Organizace Památky večeře Páně v sobotu 25. 6. 2022 je zajištěna. V dalším 
čtvrtletí se bude Památka večeře Páně konat 17. 9. 2022. V tomto termínu 
bude připraveno agape spolu se sborovým shromážděním, na kterém budou 



diskutovány návrhy a podněty vzešlé z jednáních s vedoucími oddělení, např. 
uspořádání bohoslužby, oživení sborového života, diakonie apod. 

• Bylo předloženo vyúčtování projektu „bohosluzbyonline“ na obnovu 
techniky. Z techniky je pořízeno vše, rozpočet nebyl plně vyčerpán. 

• Bylo schváleno prodloužení předplatného webového prostoru Webnode na 
další rok. 

• Sborový výlet se v podzimním termínu na Sázavě neuskuteční, neboť objekt 
je z velké části obsazen. Nabízí se možnost uspořádat sborový výlet na jaře 
2023 v Pracově, přesný termín bude znám v říjnu. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 8. 9. 2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 13: Izrael v Egyptě 
Texty: Genesis 46 - 50 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Osnova lekce: 
Při studiu poslední lekce se dostáváme nejen na závěr celé knihy 
Genesis, ale také sledujeme závěrečnou část osudu Josefa a jeho 
rodiny, se kterou se po letech opět setkává. Ta se na další léta 
přesouvá do Egypta, ale dále žije s nadějí na domov, který jim 
Bůh zaslíbil.  
 

• Gn 46:1–5 - Jákob putuje za Josefem (neděle) 
• Gn 47:1–7 - Jákob v Egyptě (pondělí) 
• Gn 48:13–16 - Jákob žehná Josefovým synům (úterý) 
• Gn 49:8–12 - Jákob žehná vlastním synům (středa) 
• Gn 50:22–26 - Naděje na návrat domů (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/13.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 
 

V následujících třech měsících budeme mít možnost v 
rámci sobotní školy přemýšlet nad biblickými texty tematický 
seřazenými do 13 lekcí s názvem „V žáru zkoušek“. 
 

Autor těchto lekci mezi jiným v úvodu uvádí: 
„…Náš Stvořitel, ten, ve kterém „žijeme, pohybujeme se, jsme“ 
(Sk 17,28), trpěl jako člověk tak, jak nikdo z lidí nikdy nemohl. 
My můžeme prožít jen své vlastní žaly a bolesti. Ježíš však na 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/13.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


kříži nesl všechny „naše nemoci, naše bolesti na sebe vzal“ (Iz 53,4). Je to ten 
nejúžasnější čin v celých dějinách vesmíru. 
 

Na těchto základech (nad námi se tyčí obraz ukřižovaného Boha) se budeme 
během následujících týdnů snažit alespoň o něco lépe pochopit nepochopitelné – 
naše vlastní utrpení, utrpení křesťanů, těch, kteří odevzdali své životy Kristu. 
Netvrdíme, že najdeme všechny odpovědi. Víme jen, že „Bůh je láska“ (1J 4,8) a že i 
když do našich životů přichází bolest a utrpení, Bohu můžeme důvěřovat. 
Navzdory bolesti a utrpení můžeme růst v milosti, i když se často jedná o bolestivý 
proces.“ 
 

Přeji nám inspirativní chvíle při přemýšlení a při diskusích nad biblickými texty.  
 

Daniel Kubečka 
 

 
Svatební bohoslužba 
  

Leona Kubečková 
& 

Dominik Tallmayer 
 

Oznamujeme  
dne 10. 7. 2022 

v 10 hodin 
 

budeme oddáni v modlitebně CASD 
Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 

 
Všichni jste srdečně zváni 

 
 
Pozvánka na sobotu odpoledne, 18. 
června 2022 od 14:00 hod. v jídelně 
  

Klub zdraví: Libanonská kuchyně 
Chtěli bychom vás pozvat na arabská jídla, ve středomořském stylu, vonící orientem (v 
duchu vegetariánské kuchyně). 
Představíme vám jídla podávaná k snídani, i ta, která se podávají jako hlavní, doplněná 
saláty, s chutí bylinek a vůní typického koření, se sladkým překvapením na závěr. 
  

Těšíme se na setkání 
 

PS: Pro zdárný průběh přípravy potřebujeme volnou kuchyň 12:45. 
  

Za tým spolupracovníků (patřící vesměs do něžné a krásné poloviny lidstva) 
Milan Müller 



Hubneme Zdravě 
 

chceme vás pozvat na shlédnutí tří videí a na sobotní odpoledne, kdy můžeme zažít 
libanonskou originální kuchyni. O tom dále ve zpravodaji. 
 

Osobní rozhovory a svědectví lidí, kteří prošli kurzem Hubneme Zdravě: 
Soňa Sílová: https://youtu.be/ve7-Ewj7XqA 
Luboš Tejrovský: https://youtu.be/7YyfetrOUpE 
Baštovi: https://youtu.be/w9h9Mf8Sg48 
Všechny tři rozhovory jsou velmi otevřené a nejenom o tom, co se daří. Soňa je 
duchovní nejen povoláním, Luboš opravdový čistý člověk, Martině a Pavlovi chutná 
nová strava nejenom kvůli příjmení... 
Odpoledne 18.6.2022 od 14:00 nám manželé Mullerovi předvedou prakticky 
libanonskou kuchyni. Bude to v rámci Klubů Zdraví, kdo můžete, přijďte. Moc se na 
to těšíme, víme, že mají připravena originální jídla luštěninová i jiná a zajímavě 
ochucená orientálním kořením. Budeme se snažit to nahrávat, ale ochutnat něco je 
něco jiného, než čichat k monitoru :) 
 

Nový kurz Hubneme Zdravě bude akorát začínat přípravou a rozeběhne se 27.6. 
Další bude až koncem září. Budeme se snažit teď do zpravodaje nějakou dobu moc 
informací nedávat, abyste se necítili do něčeho tlačení. Funguje to zajímavě tak, že 
komu to osobně nabídneme, tak pozvání většinou nepřijme. Kdo se přihlásí sám na 
základě svědectví těch, co se změnili, ten pak vydrží... 
 

Iva Poldaufová, vedoucí Klubu Zdraví, 
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

 

Nabídka na výpomoc 

Manželé ve středním věku, pracovně hodně vytížení, hledají pracovní sílu na výpomoc 
v domácnosti v rodinném domě. 

Místo výkonu práce: Praha 9, Horní Počernice. Odměna 250,-Kč / hodinu netto. 
Rozsah práce 2 x týdně 3 hod., tzn. 6 hod týdně. Upřednostňujeme pravidelné dny v 
týdnu, např. PO a ČT. Zájemci kontaktujte nás na tel. 602 318 496. Děkujeme. 

 
K A Z A T E L N A 

 

KÁZÁNÍ Lk 5,1-11 
Jiří Beneš 

 
V neděli 5.6.2022 je letos svátek týdnů (hebr. šavuót) – jeden ze tří Hospodinem 
nařízených poutních svátků Božího lidu. Je to svátek radování se před 
Hospodinem, svátek obdarovávání Hospodina prvotinami. Tou nejcennější 
prvotinou, kterou bychom měli dát Bohu, jsme jeden každý z nás (viz Ř 12,1). O 
jednom takovém odevzdání (se) Bohu, bude i text dnešního kázání (Lk 5,1-11). 

Příběh o zázračném rybolovu začíná Lukáš zprávou o něčem velice cenném, co 
v lidech vzniklo: o jejich touze po Božím slově, která byla tak veliká, že je přivedla 
k Ježíšovi. Znovu toto přitahování k Ježíšovi zmíní Lukáš v závěru této perikopy 

https://youtu.be/ve7-Ewj7XqA
https://youtu.be/7YyfetrOUpE
https://youtu.be/w9h9Mf8Sg48
mailto:ludek@bouska.info


(Lk 5,11). Boží slovo přitahuje všechny vyprahlé a hladové lidi. Strhává je 
k naslouchání Ježíšovi. Zaslechnutí Božího slova totiž není spojeno ani 
s bohoslužebnou místností, ani s bohoslužebným provozem. Zde se děje u jezera a 
na jezeře. 

Lukáš nás ujišťuje o tom, že Ježíš duchovní vyprahlost po Božím slově nepřehlíží, 
neignoruje, ale vnímá a reaguje na ní. Ježíš s touhou po Božím slově pracuje. Chce 
lidem poskytnout to, čeho se jim nedostává. Využije prázdné lodě, která je tam 
k dispozici, vyplouvá spolu s jejím majitelem Šimonem na jezero nikoli proto, aby 
od lidí uniknul, aby měl od nich pokoj. Naopak. On na lidi z lodě mluví. Lukáš 
řekne: „z lodi učil zástupy“. Lukáš nás ovšem nezpravuje o tom, co na loďce 
„zástupy učil“. Nevíme tedy, jakými slovy se tiší hlad po Božím slově. Víme jen, u 
koho se mohou hladoví nasytit.  

Jednomu člověku ovšem Ježíš věnuje větší pozornost, než ostatním žákům: 
Šimonovi. Jsou na lodi sami dva a Ježíš dává najevo, že vnímá ještě něco jiného než 
hlad po Božím slově. Ježíš vnímá něco, co není vysloveno: zklamání, beznaděj, pocit 
marnosti, frustraci neúspěšných rybářů. A nečeká, až s tím za Ježíšem přijde. 
Naopak. Reaguje na to dříve, než si to Šimon uvědomí. Snad do rybáře Šimona viděl 
a četl v něm, nač myslí, co prožívá, co se mu honí hlavou.  

Jenže Ježíš vidí nejen do Šimona a do lidí na břehu, ale také vidí do jezera. Ví totiž, 
kde jsou ryby. A jako „Pán“ ví, co je třeba dělat, ačkoli není rybář, nýbrž tesař. On to 
zná lépe, než fachmani. Dává Šimonovi dva rozkazy, které jsou na první pohled 
absurdní a nesmyslné: „zajeď na hlubinu! Spusťte sítě k lovu!“ (Lk 5,4). Ježíš se k 
Šimonovi nechová jako učitel, ale jako „Pán“, který zde velí. Pro rybáře Šimona 
ovšem Ježíšova slova představují test víry a lekci pokory: uvěří Šimon tomu, co 
slyší a co se rozchází s jeho zkušeností? Nechá si do svého řemesla mluvit tesařem? 
Šimon obstál. 

Oba Ježíšovy pokyny však mají ještě jiný, duchovní, spirituální význam. Všimněte 
si, že Ježíš přechází z jednotného do množného čísla. Jeden pokyn řekne jednotným 
číslem Šimonovi. A druhý pronese v čísle množném. Ale komu, když jsou na lodi 
sami? Lidem na břehu? Společníkům na druhé lodi? To ne, protože i druhý pokyn 
vykonává jen Šimon sám, ostatní nikoli – ti jej patrně ani neslyšeli. Druhá loď byla 
totiž stále u břehu – rybáři přece prali sítě (Lk 5,2). Množné číslo znamená, že 
pokyn neplatí jen pro Šimona, ale že má širší okruh posluchačů – třeba i nás, kdo 
tomuto příběhu nasloucháme. I nám zde tedy Ježíš rozkazuje jako „Pán“. Na Ježíšův 
pokyn tedy „spusťte sítě k lovu“. Nebojte se hlubiny, nespokojujte se s tím, co je na 
povrchu, připravte se k lovu. To od nás požaduje Ježíš, náš „Pán“. Rybáři ví, co mají 
dělat. Ale víme to my? Co znamená: „spusťte sítě k lovu“? Pokud celý příběh jen 
sledujeme z bezpečného odstupu účastníků bohoslužby jako vzdálení pozorovatelé 
(diváci), vědět to nepotřebujeme. Pokud ale máme taky hlad po slově Božím, pak 
také víme, že to, co nás může nasytit, je jenom tam, kam nás vede Ježíš. A nasytit se 
můžeme tehdy, když i my vykonáme to, co Ježíš říká. Co jsou sítě, do jaké hlubiny je 
máme spustit a jak se tam spouštějí? To je nyní jenom na nás. 

Pro Šimona muselo být to, co po něm Ježíš chce, neuvěřitelně těžké. V tom, aby 
pokyn vykonal, mu brání únava a zkušenost, kterou má a kterou vysloví: Lk 5,5. 



Šimon je unavený a ví, že takto se to nedělá. Ví, že už se dlouho snažili a nic. Ačkoli 
si myslí, že to je nesmysl, že je tato aktivita zbytečná, přesto pokyn tohoto „Pána“, 
který přebral velení na lodi, vykoná. Přemůže se, překročí vlastní stín. A udělá to 
navzdory všemu, co zná a co si myslí jenom proto, že to říká Ježíš. Šimon Ježíše 
slyší a bere jej vážně. Bere jej jako „Pána“. Realizuje to, co Ježíš říká. Tak to Ježíš 
očekává a výslovně to zmíní v Lk 8,21 a 11,28.  

Velitel lodi předtím přikazoval démonu, pohrozil horečce, přečetl Izajáše. A jeho 
slova byla tak mocná, že se dělo to, co Ježíš pronesl. Nikdo se tomu nemohl vzepřít 
– ani démoni. Ačkoli se tedy Šimon brání, v podstatě nemůže nevykonat to, co po 
něm Ježíš chce – Šimon je v moci Ježíšova slova a to Lukáš potvrdí v závěru příběhu 
(Lk 5,11). 

A to, co se vzápětí stalo, překonalo všechny rozpaky, představy a očekávání. Stalo 
se něco naprosto mimořádného. Nečekaný úlovek je tak velký, že rybář není 
schopen jej vytáhnout z vody. Šimon zjišťuje, že na to, co se stalo, nestačí. Veškerá 
jeho rybářská zkušenost a praxe je mu najednou naprosto k ničemu. Vůči tomu, co 
se děje, je slabý a potřebuje pomoc. S následkem Ježíšových slov mu musí pomoci 
ostatní lidé.  

Šimon však zjišťuje ještě dvě věci: že (a) vlastně ani neumí lovit – vždyť nic 
nechytil; (b) rybářem zde není on, ale Ježíš. „Pán“ rybářů.  

Ale i tato událost má svůj skrytý, spirituální význam. Najednou je vidět, že za 
Ježíšem se stahují nejen lidé, ale i ryby. Na břehu je přetlak lidí a u loďky s Ježíšem 
na palubě je přetlak ryb. On je snad „Pánem“ i ryb! Lidé na břehu jsou vidět, ale 
ryby v jezeře vidět nejsou – jsou skryté. A ve skrytosti se dějí stejně velké věci, jako 
na břehu. Ze břehu je vidět ovšem jen část reality. Ta neviditelná realita se otvírá 
tam, kde slyšíme, co Ježíš říká a snažíme se jeho slova uskutečnit. Skryté věci nám 
umožňuje vnímat Ježíš. Pod povrch můžeme vidět jenom tehdy, když stejně jako 
Šimon přijmeme fakt, že „Pánem“, který bude velet, je Ježíš. 

Šimona jeho nová zkušenost ovšem vyděsila. Místo, aby se z překvapení a zázraku 
radoval, místo aby děkoval a jásal, on je zaskočen, cítí se Ježíšem ohrožen, protože 
je najednou zcela obnažen. Šimon se totiž v Ježíšově blízkosti, v průběhu zázraku 
dozvídá o sobě více, než je to, že už není rybář. Otevírá se mu další skrytý rozměr 
skutečnosti. Zázrakem se mu otevřel pohled do jeho nitra. Šimon nahlédl dovnitř 
do sebe a je to pro něj pohled tak nepříjemný, že s Ježíšem – příčinou tohoto 
zjištění – už nechce být, resp. nechce, aby Ježíš byl s ním zde. V Ježíšově blízkosti se 
o sobě dozvídá něco, co jej vykolejí. Vidí to sice jenom on, ale je to pro něj tak 
odporné, že nechce, aby to pokračovalo. Šimon shledává, že Ježíšova přítomnost, 
jeho slova, Šimonova poslušnost a Boží zázrak nepředstavují pro něj potěšení, 
útěchu, naději, ani klid. Naopak: rozrušení, strach, pocit nepříjemnosti, odpor ze 
sebe samotného. A to tak silný, že Šimon od sebe pod dojmem toho, co se o sobě 
dozvídá, odhání člověka, který mu právě zajistil živobytí a zkvalitnil jeho život. 
Člověka, který právě vstoupil do jeho intimního soukromí. 

Jenže to odporné, co Šimon vidí, je součástí jeho terapie a transformace. Ježíš tím, 
že jej konfrontuje s jeho nitrem, Šimona léčí – uzdravuje. Očišťuje Šimona tím, že 
mu umožňuje vidět skryté skutečnosti, tj. vidět se zevnitř. Poznání, jak jsem 



odporný, je sice nesnesitelné, ale zcela nezbytné. Je to krok dopředu. A Ježíš 
Šimona s tímto zjištěním nenechává samotného. Navzdory tomu, co o sobě Šimon 
zjistil, mu Ježíš dává na srozuměnou, že o něho stojí a že pro něj má úkol (Lk 5,10). 
Nyní bude Šimonův život vypadat jinak: už nebude dělat to, co by chtěl on, ale to, 
co chce Ježíš. Ježíš tím, čím jej na lodi provedl, do čeho jej zasvětil, co mu umožnil 
poznat, učinil ze Šimona jiného člověka: z rybáře se stal lovec lidí. Ježíšovy pokyny, 
Šimonova poslušnost a pokora, účast u zázraku, schopnost vidět se zevnitř a úkol 
lovit lidi – to vše změnilo Šimonovi totožnost. A to Šimona rozhodilo podruhé, 
neboť jej to strhlo udělat něco, co vůbec nechtěl: chtěl, aby od něj Ježíš odešel a 
místo toho sám vše opouští a jde za Ježíšem. Šimon nad svým jednáním a myšlením 
ztratil kontrolu. Ježíš jej zcela ovládnul. Šimon se zřejmě tím, co s Ježíšem prožil, 
změnil natolik, že Ježíšovi zcela podléhá. Ježíš nyní ulovil Šimona – stal se jeho 
„Pánem“, jak ostatně Šimon dosvědčuje slovy: „odejdi ode mne, Pane!“ (Lk 5,8). Je to 
poprvé, co je u Lukáše Ježíš takto nazván. Šimonův „Pán“ ovšem Šimona 
neposlechl, neboť ten, kdo je tady „Pánem“, není Šimon, ale Ježíš. Šimonova 
svobodná vůle nehraje žádnou roli. Nestalo se to, co chtěl Šimon, ale co chtěl Ježíš. 
Šimonovo zasvěcení na loďce nám tedy ukazuje, kdo je tady „Pánem“ a jakým 
způsobem se „Pán“ Šimonův může stát i „Pánem“ naším.  Nezapomeňte, že „Pán“ 
našich životů je Ježíš. Nejsme to my, kdo rozhodujeme, co bude, ale on, kdo 
rozhoduje. Ježíš je náš „Pán“. 

Amen 
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Kreslené příběhy Starého zákona 
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