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 Bůh je naše útočiště, naše síla,

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 
(žalm 46, 2)
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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. Ž� ivot sé 

pomalu vrací� k norma� lu. Bohosluz�by sé jiz�  konají� jako 

obvyklé od 9:30 hodin u na� s v Č�ajkovské�ho 1640/10.   

Bé�hém bohosluz�éb platí� povinnost mí�t zakryta�  u� sta a 

nos réspira� torém FFP2/KN 95 c�i nanorous�kou, 

dvoumétrové�  rozéstupy (néplatí� pro c�lény jédné�  

rodiny), dézinfékcé rukou pr�éd vstupém do 

modlitébny. 

Dnés�ní� nédé� li budou bohosluz�by obzvla� s�ť slavnostní�, 

néboť pr�i nich budé pokr�té�na Linda Houskova� .

Jsém Va�m k dispozici pro osobní� rozhovory, na�vs�té�vu, 
modlitbu, praktickou pomoc, stac�í� da� t vé�dé� t mailém 
nébo téléfoném.

Té�s� í�m sé na Va� s.
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EVANGELIUM: Marek 1, 9-13

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jor-

dánu od Jana pokřtěn.  10 V tom, jak vystupoval z vody, 

uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice se-

stupuje na něj.  11 A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj mi-

lovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."  12 A hned ho Duch vyvedl

na poušť.  13 Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokou-

šel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

 KÁZÁNÍ

Jéz� í�s�  byl opravdovy�  c�lové�k z masa a kostí�. A évangélista 

Marék na�m ho chcé pra�vé�  tak vylí�c�it vé své�m vypra�vé�ní�.

Az�  pozdé� ji v pru; bé�hu tradicé zac�né pr�évla�dat takovy�  

tén obraz, jako by sé Jéz� í�s�  vzna� s�él pé� t céntiméntru;  nad 

zémí�, sé svatoza� r� í� kolém hlavy. U Marka né. Marék 

zac�í�na�  tí�m, z�é jaky�si nézna�my�  c�lové�k z galiléjské�ho 

Nazaréta pr�icha� zí� k Jorda�nu, aby sé néchal Janém 

Kr�titélém pokr�tí�t. Stéjné�  jako mnoho dals�í�ch pr�éd ní�m i 

po né�m, u Jorda�nu jé v té�  dobé�  docéla fronta…

Alé za� rovén�  na�m Marék chcé r�í�ct, z�é ténhlé na pohléd 

obyc�éjny�  c�lové�k jé Boz� í� syn. Kra� l kra� lu; , Mésia� s� , dlouho 

oc�éka�vany�  syn Davidu; v. 

Obojí� jé pravda. A obojí� sé né� jak uka� z�é, prolí�na�  uz�  v té�  

první� scé�né� , kdy Jéz� í�s�  pr�ijí�ma�  kr�ést:
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néjprvé sé tu objéví� Jan Kr�titél, ktéry�  tomu, co pr�ijdé, 

pr�ipravujé céstu. Jan hla� sa� , z�é za ní�m pr�icha� zí� né�kdo 

silné� js� í�, du; léz� ité� js� í� néz�  on. A tak né�koho takové�ho 

c�éka�mé, z�é sé objéví� na scé�né�  a zac�nou sé dí�t vé�ci. Jénz�é 

na té�  scé�né� , jak na�m to Marék lí�c�í�, sé vlastné�  nic moc tak

zvla� s�tní�ho néstané. Kdo by mé� l poznat, z�é tohlé jé tén 

silné� js� í�? Vz�dyť to népoznal ani Jan sa�m. 

Kdybychom sé na stéjnou uda� lost podí�vali do 

Matous�ova évangélia, Matous�  jé pr�ésvé�dc�én, z�é Jan 

musel aléspon�  né�co poznat a z�é sé zdra�ha�  Jéz� í�s�é pokr�tí�t 

– ma�  najédnou pocit, z�é by to mé� lo by� t naopak, z�é Jéz� í�s�  

by mé� l pokr�tí�t jého.

ii

Marék nic takové�ho nézaznaménal. U Marka to pr�i 

pohlédu zvénku, pr�i pohlédu té�ch, kdo pr�ihlí�z�éjí�, 

vypada� , z�é sé nic zvla� s�tní�ho nédé� jé. Alé ono sé dé� jé. Alé 

to, co sé dé� jé, jé v tu chví�li jén spécia� lné�  pro toho, kdo jé 

kr�té�n. To, co sé dé� jé, sé dé� jé spécia� lné�  pro né� j a s ní�m. 

Némusí� a némohou to vidé� t ti ostatní�.

Pro Jéz� í�s�é sé v okamz� iku, kdy vystoupí� z vody, nébé 

doslova roztrhné. Otévr�é.  V tuto chví�li sé cosi zmé�ní� a 

uz�  to tak zu; stané. Čosi sé v tu chví�li zac�alo odví�jét jako 

pr�í�bé�h – ktéry�  svy�m zpu; sobém pokrac�ujé az�  dodnés. 
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Jénom uz�  dnés néní� kr�té�n Jéz� í�s� , ny�brz�  ti, kdo sé k né�mu 

hla� sí� a ktér�í� ho na� slédují�.  

iii

A z toho roztrz�éné�ho nébé zazné� l hlas, ktéry�  sé 

k Jéz� í�s�ovi hla� sí� jako k milované�mu synu. A vé stéjnou 

dobu na né�ho séstupujé Duch svaty�  jako holubicé.

Alé: ma�  to jédno vélicé charaktéristické�  alé: ta roztrz�éna�

nébésa uviděl – on, Jéz� í�s� .  A k né�mu osobné�  mluví� tén 

hlas zévnitr� .

Jiny�mi slovy: dé� jé sé cosi zvla� s�tní�ho, své� todé� jné�ho – a 

souc�asné�  jako by nic?  Ti ostatní� to névidí�! Ti ostatní� 

nétus�í�, z�é Jéz� í�s�  né�co takové�ho proz� í�va� , némají� tuchy, z�é 

sé obloha roztrhla od vy�chodu az�  k za�padu. Jéz� í�s�  sám ví�. 

A Jéz� í�s�  sa�m o tom (aspon�  v tu chví�li) nézac�né kaz�dé�mu 

vykla�dat, ny�brz�  odéjdé na pous�ť, aby si v tom sa�m 

udé� lal trochu jasno. 
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 Ž� a�dna�  svatoza� r� , z�a�dné�  spécia� lní� éfékty jako show pro 

diva�ky.  Ža pa� r dní� (pr�ésné� ji: za c�tyr�icét) zac�né ténhlé 

doposud nézna�my�  Jéz� í�s�  agitovat pro novy�  své� t a mluvit 

o Boz� í� pr�í�tomnosti v nas�ém kaz�dodénní�m své� té�  – a 
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v jého poda�ní� to budé vypadat tak, z�é chodí� po 

zapadly�ch vésnic�ka� ch kolém Galiléjské�ho jézéra a 

diskutujé s mí�stní�mi ryba� r�i. Žasé bychom si to asi 

pr�édstavovali né� jak jinak, slavnostné� ji, vélkolépé� ji. A 

pokud pr�itom i né�koho uzdraví�, honém mu r�ékné: 

nikomu o tom ani muk. Nikomu to neříkej!

v

V évangéliu potka�va�mé mnohé�  postavy, ktéré�  touz� í� po 

mésia� s� i, poc�í�najé Janém Kr�titélém, vs�émi jého z�a� ky, 

pr�és farizéjé az�  po synédrium. Mají� tady mésia� s�é na 

dosah ruky, alé oni nic - a nakonéc ho jés�té�  ukr�iz�ují�.

Na�m, ktér�í� to c�témé, to mu; z�é slouz� it jako takové�  

nastavéné�  zrcadlo.  Abychom nédopadli stéjné� .  Aby sé 

na�m néstalo, z�é Jéz� í�s�é sicé por�a�d c�éka�mé, a vyhlí�z� í�mé – 

a pak si ho ani névs�imnémé, tam, kdé skutéc�né�  jé…  

Tr�éba v né�kom z té�ch, ktér�í� pra�vé�  potr�ébují� pomoc, 

ktér�í� jsou v nouzi, opus�té�ní�, ztracéní�, béz domova.

Moc pr�édivna�  na� s tis�é obéstí�ra� . Tis�é a néna�padné�  sé 

Boz� í� kra� lovství� vlamujé do nas�ého své� ta. O to vé� ts� í� 

pociťujémé radost a vdé�k- z kaz�dé�ho, kdo sé odhodlal 

pr�ijmout Jéz� í�s�é za své�ho Pa�na, kdo vyslys�él jého hlas, 

jého pozva�ní�. Amén.
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PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pané Jéz� í�s� i Kristé,

prosí�mé za Lindic�ku a jéjí� rodinu,

za c�lény nas�ého sboru, ktér�í� sé nacha� zí� v té�z�ké�  z� ivotní� 

situaci.

Poz�éhnéj nas�ému sboru, ať jé mí�stém radosti z ví�ry.

Myslí�mé na vs�échny nové�  pokr�té�né� , déj ať v cí�rkvi 

nacha� zéjí� duchovní� domov.

Né�kdy jsmé tak slépí� a nécha�paví�, néz�  na�m né�co dojdé, 

néz�  na� s napadné né�komu pomoci, né�komu zavolat, 

né�koho poprosit o radu.

Pané, né�kdy jsmé tak zaslépéní� sami sébou, sla�vou, 

u� spé�chém, lí�bivy�mi r�éc�mi, svu; dny�mi jédnoduchy�mi 

répépty. 

Otévr�i nas�é oc�i i srdcé.

Pané, prosí�mé za mí�r vé své� té� , za svobodu v totalitní�ch 

zémí�ch, za svobodu pro politické�  vé�zné� .

Prosí�mé za némocné� , za ty, kdo jsou na konci své�ho 

z� ivota, aby néumí�rali o samoté� , alé v blí�zkosti svy�ch 

milovany�ch.

Myslí�mé na mí�sta, kdé vla�dné za� s�ť a néna�vist, obdar�  

tato mí�sta pokojém. Amén.
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OHLÁŠKY

Dnés�ní� sbí�rka jé urc�éna na fond solidarity sboru; . 

Ž tohoto fondu sé poskytují�  prostr�édky sboru; m, ktéré�  

jsou vé financ�ní� nouzi.  Pr�í�spé�vky mu; z�été posí�lat na na� s�  

sborovy�  u� c�ét: 2700073883/2010. Dé�kujémé Va�m za 

Vas�i s�té�drost.

SBOROVAJ  DOVOLENAJ

Vé�r� í�mé, z�é budé moz�né�  i létos uskutéc�nit Létní� 

sborovou dovolénou. Žvolili jsmé stéjny�  térmí�n jako 

vloni od str�édy 25.8. do nédé� lé 29.8. 2021.Spoléc�né�  

poby�vat budémé v Hojés�í�né�  u Séc�é. 

https://hojésin.signaly.cz/o-hojésiné/ ví�cé o ubytova�ní� 

zdé: http://hojésin.signaly.cz/ubytovani/ Tak, prosí�m, 

poc�í�téjté s tí�mto térmí�ném, zapis�té si ho do svy�ch dia� r�u;  

a té� s�té sé spolu s na�mi. Myslí�m, z�é jiz�  nastal c�as otévr�í�t 

pr�ihlas�ova�ní�. Hlasté sé tédy, prosí�m na: 

zizkov2@évangnét.cz nébo na 608474527 (Olga 

Mra� zkova� )
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POSLÁNÍ

 Pr�ijmé�mé posla�ní� – slova na céstu do vs�édní�ch i 

névs�édní�ch dnu; . Apos�tol Pavél napsal kr�ésťanu; 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.“

10



KONTAKTY

Druhy�  sbor Č�ČE v Prazé 3 – Ž� iz�kové�
Č�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
UJ r�édní� hodiny: po 17-19; jindy (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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