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POZDRAV

Milé	  séstry, milí	 bratr�i, milí	 pr�a	 télé	 , 
opé� t Va	 s zdraví	m z Vas�ého z� iz�kovské	ho sboru,
kdé sé zatí	m sta	 lé jés�té�  nému z�émé scha	 zét, alé o to ví	cé 
na Va	 s myslí	mé. Chcémé aléspon�  koréspondénc�né�  
pr�ékona	vat odlouc�éní	, aby nikdo z na	 s nézu sta	val u	 plné�
sa	m. Jsém vdé�c�na	  i za kaz�dou Vas�i réakci.
Slaví	mé druhou postní	 nédé� li. V postní	m období	 ma	mé 
pr�í	léz� itost pokusit sé o zmé�nu, vnitr�ní	 promé�nu. Né, z�é 
bychom jindy némohli, alé postní	 období	 na	 s k tomu 
pr�í	mo zvé. Jé na kaz�dé	m z na	 s, jak sé rozhodné toto 
období	 proz� í	t. Pa	n Bu h na	 s posiluj a véď.
Opé� t jsmé pr�ipravili vidéopozdrav, ktéry	  naléznété 
v nédé� li dopolédné na tomto odkazu
https://www.youtubé.com/channél/
UCKKD7LPLoQkwzblxhAvg3UQ
Jsém Va	m k dispozici pro osobní	 rozhovory, stac�í	 da	 t 
vé�dé� t mailém nébo téléfoném.
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ČTENÍ:  Izajáš 5,1-4
Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici:
„Můj milý měl vinici na úrodném svahu.  2 Zkypřil ji, ka-
meny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní 
vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona 
však vydala odporná pláňata.  3 Teď tedy, obyvateli Je-
ruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a 
mou vinicí.  4 Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já 
pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak 
to, že vydala odporná pláňata?

EVANGELIUM: Matouš 21,33-40
33 Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici,
obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; 
potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.  34 Když se 
přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, 
aby převzali jeho díl úrody.  35 Ale vinaři jeho služebníky 
chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukameno-
vali.  36 Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím,
ale naložili s nimi právě tak.  37 Nakonec k nim poslal 
svého syna; řekl si: ‚Na mého syna budou mít přece 
ohled!‘ 38 Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi 
sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví 
připadne nám!‘  39 Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
 40 Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“
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KÁZÁNÍ

Ti, ktér�í	 ovla	dali téhdéjs� í	 jéruzalé	msky	  chra	m, 
rozdmy	cha	vali pr�é, vé ktéry	ch sé snaz� ili zpochybnit 
Jéz� í	s�ovu autoritu. Strojili lé	c�ky, pokous�éli sé ho 
nachytat. Téntokra	 t si do nich naopak ry	pné Jéz� í	s� . Alé 
dé� la	  to mézi r�a	dky, ha	dankou, podobénství	m.
Minulé mluvil v takové	m podobénství	 o dvou synéch: 
jédén z plna hrdla vyzna	va	 , z�é udé� la	 , co po né�m otéc 
(rozumé� j: tédy Bu h) chcé, druhy	  to rovnou odmí	tné. 
Tén druhy	  si to nakonéc rozmyslí	 a splní	 vu li otcé 
své	ho. Tén první	 zu stané u toho vyzna	va	ní	 z plna hrdla. 
Ti, co spravují	 chra	m a jsou tam jako doma, ti sé v tomto
podobénství	 léhcé poznají	. To, co dé� lají	, vypada	  zboz�né� , 
jé toho hodné� , alé Jéz� í	s�  jim naznac�ujé své	  mí	né�ní	, z�é 
bohuz�él dé� lají	 né�co u	 plné�  jiné	ho, néz�  by mé� li.

ii.
Dnés�ní	 podobénství	 jé vlastné�  hodné�  podobné	 . 
Néjénom tí	m, z�é sé také	  odéhra	va	  na vinici.
Jak uz�  jsém r�í	kala, pracovat na vinici Pa	né�  jé usta	 lény	  
obraz pro kona	ní	 Boz� í	 vu lé tady na zémi. Téntokra	 t 
tady ovs�ém néjdé v první	 r�adé�  o vinici samotnou, ny	brz�  
o ty, kdo na ní	 pracují	. O vinar�é.
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iii.
Jédén hospoda	 r�  si zaloz� il vlastní	 vinici. Vypiplal ji 
z nic�ého. Skoro jako takové	  jého z� ivotní	 dí	lo. A jé na ni 
patr�ic�né�  hrdy	 .  Pokud jsté sé né�kdy sami starali o 
vinohrad nébo to vidé� li u pr�a	 tél, rozumí	té a ví	té, jaka	  jé 
to piplac�ka. 
Alé v tomto pr�í	padé�  na ní	 tén, kdo si s ní	 dal tu pra	ci, 
kupodivu da	 l néhospodar�í	; ani si ji za	 libné�  néobhlí	z� í	. 
Né�co ho odva	 lo jinam. 
Néví	mé, proc� opous�tí	 své	  z� ivotní	 dí	lo. Alé nénéchal ji 
léz�ét ladém. Jés�té� , néz�  odcéstoval, séhnal né�koho, kdo 
na ní	 budé da	 l pracovat, a vy	hodné�  ji pronajal. 

iv.
Poprvé	  tady potka	va	mé motiv,  z�é tén, komu vs�échno 
patr�í	, sé zda	  by	 t nékonéc�né�  vzda	 lén a néní	 po né�m vidu 
ani sléchu. Jako bychom tén pocit znali? Jako by 
hospoda	 r�  byl nékonéc�né�  daléko. Jako bychom byli 
ponécha	ni sami sobé� . Svy	m starostém, u	 zkostém, 
boléstém. Alé také	  vlastní	m pr�édstava	m, jak sé na tom 
své� té�  chovat.

v.
Najatí	 vinar�i péc�livé�  pracovali na oné	  vinici jako na 
své	m. Dé� lali vs�échno proto, aby vzkvé	 tala a 
prospérovala. Jénom pr�i vés�kéré	  té	  kaz�dodénní	 pé	c�i a 
starostéch jaksi zapomné� li, z�é jé né�kdé hospoda	 r� , 
ktéré	mu to célé	  patr�í	. Ž@ é to néní	 jéjich vlastní panství	, 
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ani jéjich za	 sluha. Né� jak pr�éstali by	 t s hospoda	 r�ém 
v kontaktu. 
Vlastné�  né tak u	 plné� .  On sé c�as od c�asu ozvé. Jénomz�é 
jinak, néz�  by c�ékali, néz�  by sé hodilo. Kdyz�  sé jim 
pr�ipoméné, jé jim to névhod. Cély	  tén jéjich podnik sé 
tí	m zbytéc�né�  komplikujé. 
A zac�né sé odví	jét drama. Hospoda	 r�  posí	la	  k vinar�u m 
své	  sluz�ébní	ky, z�a	da	  si svu j dí	l u	 rody. Sluz�ébní	ci sé 
pota	 z� í	 sé zlou. A tak to zkous�í	 znovu a posí	la	  dals� í	 
sluz�ébní	ky. Žasé to konc�í	 katastrofa	 lné� . A tak si nakonéc
r�ékné, z�é za nimi pos�lé své	ho syna. Jému pr�éci néublí	z� í	, 
jého budou réspéktovat. 
Oni to ovs�ém vidí	 pr�ésné�  naopak, jako s�anci, jak vinici 
urvat définitivné�  do svy	ch rukou. Nébojí	 sé nic�ého a 
syna zabijí	. Tí	m sé zda	  pohr�béna poslédní	 s�ancé na 
smí	r. 
Drama tohoto podobénství	 sé odéhra	va	  v tom, jak 
bezbranně sé hospoda	r�  doma	ha	  svy	ch pra	v. 
 

vi.
Jéz� í	s� , ktéry	  provokujé mocné	 , zac�í	na	  rozéhra	vat drama 
své	ho vlastní	ho pr�í	bé�hu. Jé to, jako kdyz�  s�ťoucha	  do 
vosí	ho hní	zda a vosy zac�í	nají	 by	 t c�í	m da	 l nas�tvané� js� í	. A 
chté� jí	 sé ho zbavit. Vlastné�  si v tomhlé podobénství	 
pr�édpoví	da	 , jaky	  to s ním vézmé za pa	 r dní	 spa	d.
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vii.
Alé néchmé téď stranou vla	dnoucí	 kné�z�ské	  rodiny a 
vs�échny ty, co si na pohléd zboz�né�  obsadili chra	m. Sa	m 
Hospodin z nich ma	  dojém, z�é na né�ho zapomné� li a z�é 
sé s ní	m jaksi népoc�í	ta	 .
Postní	 období	, ktéré	  pra	vé�  proz� í	va	mé, a vé ktéré	m si 
pr�ipomí	na	mé pra	vé�  tato podobénství	, ma	  jés�té�  jédnu, 
dals�í	 rovinu. Pu stém pr�ipomí	na	mé Jéz� í	s�u v postní	 a 
pas�ijní	 pr�í	bé�h. Alé také	  sé zamy	s� lí	mé nad sébou 
samy	mi. Jé to pr�í	léz� itost k pohlédu sami na sébé.

Jé na	 s jén hrstka. To té�ch vélékné�z�sky	ch klanu  byla 
taky. Na rozdí	l od nich néovla	da	mé mocny	  a vélkolépy	  
Chra	m, kam mí	r� ili proudy poutní	ku . Nas�é modlitébna jé
pomé�rné�  skromna	 . Doufa	m, z�é nikoho nékaménujémé a
nébudémé kaménovat né�kdé za mé�stém.
Alé pr�ésto vz�dycky stojí	 znovu za zamys�léní	, jéstli jsmé 
sé na té	  „nas�í	“ vinici Pa	né�  uz�  zasé tr�éba nézac�ali 
zabydlovat béz Hospoda	 r�é. Jéstli na né�ktéré	  vé�ci 
nékladémé pr�í	lis�  velký du raz a jiné	  nézanédba	va	mé. 
Jéstli obc�as népropada	mé pocitu, z�é vs�échno sé dé� jé jén 
nas�í	 za	 sluhou a pí	lí	.
Jéstli na	hodou néma	mé téndénci sé zapouzdr�it sami do 
sébé. Ano, téď v dobé�  corony jé vs�échno né� jak na s�is�ato,
alé pusťmé si hlavou tyto mys�lénky a myslémé na na	 s�  
sbor. Alé néjén na sbor, alé také	  na cí	rkév a své� t.
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I pro na	 s platí	, z�é Hospoda	 r�  jé daléko a mu z�é sé na	m 
zda	 t, jako bychom o né�m ma	 lo slys�éli. Alé i pro na	 s platí	,
z�é sé obc�as ozvé, da	  o sobé�  vé�dé� t – a mu z�é to by	 t jinak, 
néz�  c�éka	mé. Néz�  by na	m bylo milé	 . Nas�té�stí	 pro na	 s jé 
alé sta	 lé mí	rumilovny	 .
I my bychom si mé� li c�as od c�asu poloz� it na	 slédují	cí	 
ota	 zky:
Poc�í	ta	mé s ní	m, kdyz�  tak du léz� ité�  budujémé a 
pla	nujémé budoucnost sboru, cí	rkvé a své� ta? 
Népla	nujémé vé vs�í	 zboz�nosti jaksi béz né� j?

MODLITBA
Dej mi poznat své cesty, Hospodine,
a vyučuj mne svým stezkám,
vola	  z�almista, a my spolu s ní	m.
Prosí	mé, déj na	m pozna	vat svojé césty, 
ktéry	mi pr�icha	 zí	s�  do nas�ého své� ta.
Protoz�é vé�r�í	mé, z�é pr�icha	 zí	s� . 
Jénom to obc�as néumí	mé rozpoznat,
jénom jé obc�as tvu j pr�í	chod jiny	 , néz�  bychom c�ékali. 

A také	  prosí	mé, vyuc�uj na	 s stézka	m svy	m,
ukazuj na	m céstu, po ktéré	  ma	mé jí	t.

Prosí	mé za své� t kolém na	 s, za ténto sbor,
za némocné	  a ztra	péné	 , za umí	rají	cí	,
obdar�  na	 s svy	m pokojém. amén
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OHLÁŠKY
V postní	m období	 jsmé sé jako kaz�doroc�né�  rozhodli 
podpor�it Postní	 sbí	rku Diakonié a Célocí	rkévní	 sbí	rku 
na cí	rkévní	 tisk. Své	  pr�í	spé�vky mu z�été jako obvyklé 
posí	lat na na	 s�  u	 c�ét: 2700073883/2010.
Do pozna	mky uvéďté, na ktéry	  u	 c�él jé Va	 s�  pr�í	spé�vék 
urc�én. Dé�kujémé Va	m za Vas�i ochotu poma	hat.
Postní	 sbí	rka Diakonié 2021- Vzdé� la	ní	 pro dé� ti 
v Libanonu
Podporujémé dé� ti z rodin, ktéré	  sé pr�éd va	 lkou v Sy	rii 
uchy	 lily do sousédní	ho Libanonu. Ozbrojény	  konflikt 
v jéjich domové�  trva	  jiz�  10 lét a konéc néní	 v dohlédnu. 
Hostitélsky	  Libanon jé pr�itom vyc�érpa	n ékonomickou 
krizí	. Ktérou jés�té�  zhors�ila koronavirova	  pandémié a 
tragicka	  éxplozé v Béjru	 tu minuly	  rok. O to ví	c potr�ébují	
nas�i pomoc.

POŽEHNÁNÍ
Boz� í	 dobrota ať va	 s posilujé,
kdyz�  pr�ijdé slabost,
Boz� í	 la	 ska ať va	 s povzbuzujé,
kdyz�  néví	té kudy kam,
a Boz� í	 milost ať va	 s prova	 zí	 od vy	chodu sluncé az�  do 
za	padu,
nyní	 i vz�dycky. amén
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POSLÁNÍ
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo 
můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním veče-
řet a on se mnou. (Zjevení 3,20)

KONTAKTY
Druhy	  sbor C@CE v Prazé 3 – Ž@ iz�kové�
C@ajkovské	ho 1639/10, 
130 00 Praha 3
tél: 222 722 753, 739 244 619 
E-mail: zizkov2@évangnét.cz
Wéb:    https://zizkov2.évangnét.cz  
fara	 r�ka: Olga Mra	 zkova	 , tél: 608 474 527, 
E-mail: olimrazkova@séznam.cz
UO r�édní	 hodiny: po 17-19; u	 t 8-10 (néjlé	pé po 
dohodé�)
kura	 torka: Eva Potmé�s� ilova	 , tél: 604 180 711, 
E-mail éva.potmésilova@séznam.cz
spra	va domu : Pétr Klas, tél. 603 559 984
 E-mail: domycajkov@séznam.cz
u	 r�édní	 hodiny: po: 8h-12h, 16h-18h; u	 t, st a pa	 : 8h-
9h; c�t: 8h-9h, 15h-19h
u	 c�étní	: Michaéla Bartos�kova	  
E-mail: michaéla.zizkov2@séznam.cz
u	 r�édní	 hodiny: po: 16 h-19h
c�í	slo u	 c�tu: 2700073883/2010
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	 EVANGELIUM: Matouš 21,33-40

