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Epištola Žižkovským
neděle 20. června 2021
Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
(žalm 46, 2)
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POZDRAV

Milé sestry, milí bratři, milí přá telé,
opět Vá s zdravím z Vašeho žižkovského sboru. Ž ivot se
pomalu vrací k normá lu. Bohoslužby se již konají jako
obvykle od 9:30 hodin u ná s v Čajkovského 1640/10.
Během bohoslužeb platí povinnost mít zakrytá ú sta a
nos respirá torem FFP2/KN 95 či nanorouškou,
dvoumetrové rozestupy (neplatí pro členy jedné
rodiny), dezinfekce rukou před vstupem do
modlitebny.
Dnešní neděli budou bohoslužby obzvlá šť slavnostní,
neboť při nich bude pokřtěna Linda Housková .
Jsem Vá m k dispozici pro osobní rozhovory, ná vštěvu,
modlitbu, praktickou pomoc, stačí dá t vědět mailem
nebo telefonem.
Těším se na Vá s.
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EVANGELIUM: Marek 1, 9-13
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
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V tom, jak vystupoval z vody,

uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
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A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj mi-

lovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
na poušť.
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A hned ho Duch vyvedl

Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokou-

šel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.
KÁZÁNÍ
Ježíš byl opravdový člověk z masa a kostí. A evangelista
Marek ná m ho chce prá vě tak vylíčit ve svém vyprá vění.
Až později v prů běhu tradice začne převlá dat takový
ten obraz, jako by se Ježíš vzná šel pět centimentrů nad
zemí, se svatozá ří kolem hlavy. U Marka ne. Marek
začíná tím, že jakýsi nezná mý člověk z galilejského
Nazareta přichá zí k Jordá nu, aby se nechal Janem
Křtitelem pokřtít. Stejně jako mnoho dalších před ním i
po něm, u Jordá nu je v té době docela fronta…
Ale zá roveň ná m Marek chce říct, že tenhle na pohled
obyčejný člověk je Boží syn. Krá l krá lů , Mesiá š, dlouho
očeká vaný syn Davidů v.
Obojí je pravda. A obojí se nějak uká že, prolíná už v té
první scéně, kdy Ježíš přijímá křest:
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nejprve se tu objeví Jan Křtitel, který tomu, co přijde,
připravuje cestu. Jan hlá sá , že za ním přichá zí někdo
silnější, dů ležitější než on. A tak někoho takového
čeká me, že se objeví na scéně a začnou se dít věci. Jenže
na té scéně, jak ná m to Marek líčí, se vlastně nic moc tak
zvlá štního nestane. Kdo by měl poznat, že tohle je ten
silnější? Vždyť to nepoznal ani Jan sá m.
Kdybychom se na stejnou udá lost podívali do
Matoušova evangelia, Matouš je přesvědčen, že Jan
musel alespoň něco poznat a že se zdrá há Ježíše pokřtít
– má najednou pocit, že by to mělo být naopak, že Ježíš
by měl pokřtít jeho.
ii
Marek nic takového nezaznamenal. U Marka to při
pohledu zvenku, při pohledu těch, kdo přihlížejí,
vypadá , že se nic zvlá štního neděje. Ale ono se děje. Ale
to, co se děje, je v tu chvíli jen speciá lně pro toho, kdo je
křtěn. To, co se děje, se děje speciá lně pro něj a s ním.
Nemusí a nemohou to vidět ti ostatní.
Pro Ježíše se v okamžiku, kdy vystoupí z vody, nebe
doslova roztrhne. Otevře. V tuto chvíli se cosi změní a
už to tak zů stane. Cosi se v tu chvíli začalo odvíjet jako
příběh – který svým způ sobem pokračuje až dodnes.
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Jenom už dnes není křtěn Ježíš, nýbrž ti, kdo se k němu
hlá sí a kteří ho ná sledují.
iii
A z toho roztrženého nebe zazněl hlas, který se
k Ježíšovi hlá sí jako k milovanému synu. A ve stejnou
dobu na něho sestupuje Duch svatý jako holubice.
Ale: má to jedno velice charakteristické ale: ta roztržená
nebesa uviděl – on, Ježíš. A k němu osobně mluví ten
hlas zevnitř.
Jinými slovy: děje se cosi zvlá štního, světodějného – a
současně jako by nic? Ti ostatní to nevidí! Ti ostatní
netuší, že Ježíš něco takového prožívá , nemají tuchy, že
se obloha roztrhla od východu až k zá padu. Ježíš sám ví.
A Ježíš sá m o tom (aspoň v tu chvíli) nezačne každému
vyklá dat, nýbrž odejde na poušť, aby si v tom sá m
udělal trochu jasno.
iv
Ž á dná svatozá ř, žá dné speciá lní efekty jako show pro
divá ky. Za pá r dní (přesněji: za čtyřicet) začne tenhle
doposud nezná mý Ježíš agitovat pro nový svět a mluvit
o Boží přítomnosti v našem každodenním světě – a
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v jeho podá ní to bude vypadat tak, že chodí po
zapadlých vesničká ch kolem Galilejského jezera a
diskutuje s místními rybá ři. Zase bychom si to asi
představovali nějak jinak, slavnostněji, velkolepěji. A
pokud přitom i někoho uzdraví, honem mu řekne:
nikomu o tom ani muk. Nikomu to neříkej!
v
V evangeliu potká vá me mnohé postavy, které touží po
mesiá ši, počínaje Janem Křtitelem, všemi jeho žá ky,
přes farizeje až po synedrium. Mají tady mesiá še na
dosah ruky, ale oni nic - a nakonec ho ještě ukřižují.
Ná m, kteří to čteme, to mů že sloužit jako takové
nastavené zrcadlo. Abychom nedopadli stejně. Aby se
ná m nestalo, že Ježíše sice pořá d čeká me, a vyhlížíme –
a pak si ho ani nevšimneme, tam, kde skutečně je…
Třeba v někom z těch, kteří prá vě potřebují pomoc,
kteří jsou v nouzi, opuštění, ztracení, bez domova.
Moc předivná ná s tiše obestírá . Tiše a nená padně se
Boží krá lovství vlamuje do našeho světa. O to větší
pociťujeme radost a vděk- z každého, kdo se odhodlal
přijmout Ježíše za svého Pá na, kdo vyslyšel jeho hlas,
jeho pozvá ní. Amen.
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PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste,
prosíme za Lindičku a její rodinu,
za členy našeho sboru, kteří se nachá zí v těžké životní
situaci.
Požehnej našemu sboru, ať je místem radosti z víry.
Myslíme na všechny nově pokřtěné, dej ať v církvi
nachá zejí duchovní domov.
Někdy jsme tak slepí a nechá paví, než ná m něco dojde,
než ná s napadne někomu pomoci, někomu zavolat,
někoho poprosit o radu.
Pane, někdy jsme tak zaslepení sami sebou, slá vou,
ú spěchem, líbivými řečmi, svů dnými jednoduchými
repepty.
Otevři naše oči i srdce.
Pane, prosíme za mír ve světě, za svobodu v totalitních
zemích, za svobodu pro politické vězně.
Prosíme za nemocné, za ty, kdo jsou na konci svého
života, aby neumírali o samotě, ale v blízkosti svých
milovaných.
Myslíme na místa, kde vlá dne zá šť a nená vist, obdař
tato místa pokojem. Amen.
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OHLÁŠKY
Dnešní sbírka je určena na fond solidarity sborů .
Z tohoto fondu se poskytují prostředky sborů m, které
jsou ve finanční nouzi. Příspěvky mů žete posílat na ná š
sborový ú čet: 2700073883/2010. Děkujeme Vá m za
Vaši štědrost.
SBOROVÁ DOVOLENÁ
Věříme, že bude možné i letos uskutečnit Letní
sborovou dovolenou. Zvolili jsme stejný termín jako
vloni od středy 25.8. do neděle 29.8. 2021.Společně
pobývat budeme v Hoješíně u Seče.
https://hojesin.signaly.cz/o-hojesine/ více o ubytová ní
zde: http://hojesin.signaly.cz/ubytovani/ Tak, prosím,
počítejte s tímto termínem, zapište si ho do svých diá řů
a těšte se spolu s ná mi. Myslím, že již nastal čas otevřít
přihlašová ní. Hlaste se tedy, prosím na:
zizkov2@evangnet.cz nebo na 608474527 (Olga
Mrá zková )
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POSLÁNÍ
Přijměme poslá ní – slova na cestu do všedních i
nevšedních dnů . Apoštol Pavel napsal křesťanů m do
Korintu:
A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych
mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar
proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko
poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory
přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych
rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe
k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska nikdy nazanikne. Proroctví – to pomine; jazyky- ty
ustanou; poznání – to bude překonáno. Nyní vidíme jako
v zrcadle, jen v pohádce, potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako
Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale
největší z té trojice je láska.
( 1 Kor 13, 1-3.8.12-13)
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POŽEHNÁNÍ
Ať Hospodin ti žehná
a chrání tě,
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
a je ti milostiv,
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.“
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KONTAKTY
Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Ž ižkově
Čajkovského 1639/10,
130 00 Praha 3
tel: 222 722 753, 739 244 619
E-mail: zizkov2@evangnet.cz
Web: https://zizkov2.evangnet.cz
fará řka: Olga Mrá zková , tel: 608 474 527,
E-mail: olimrazkova@seznam.cz
Ú řední hodiny: po 17-19; jindy (nejlépe po dohodě)
kurá torka: Eva Potměšilová , tel: 604 180 711,
E-mail: eva.potmesilova@seznam.cz
sprá va domů : Petr Klas, tel. 603 559 984
E-mail: domycajkov@seznam.cz
ú řední hodiny: po: 8h-12h, 16h-18h; ú t, st a pá : 8h-9h;
čt: 8h-9h, 15h-19h
ú četní: Michaela Bartošková
E-mail: michaela.zizkov2@seznam.cz
ú řední hodiny: po: 16 h-19h
číslo ú čtu: 2700073883/2010
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