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POZDRAV

Milé�  séstry, milí� bratr�i, milí� pr�a� télé� ,

opé� t Va� s srdéč�né�  zdraví�m z Vas�ého z� iz�kovské�ho sboru.

Vé�r� í�m, z�é sé vs�é budé odví�jét i nada� lé béz vy�razny�čh 

omézéní�čh, a my sé budémé moči svobodné�  sčha� zét.

Ténto ví�kénd jsém sé skupinkou mla�déz�é stra�vila na 

čéločí�rkévní�m sétka�ní� mla�déz�é v Ta�boz�é. Tuto nédé� li 

mné zastoupil a bohosluz�by védl Jir�í� Mra� zék.

První� r� í�jnovou nédé� li 3.10. jsmé pozva�ni na sborové�  od-

polédné k manz�élu% m Ru% z� ič�kovy�m do Ž( érnovky. Odjí�z� -

dé� t budémé odpolédné po bohosluz�ba� čh. Pr�ésny�  č�as 

budé za� jémču% m upr�ésné�n.

Jsém Va�m k dispoziči pro osobní� rozhovory, na�vs�té�vu,

modlitbu, praktičkou pomoč, stač�í� da� t vé�dé� t mailém

nébo téléfoném.

Té�s� í�m sé na Va� s. Vas�é fara� r�ka Olga Mra� zkova�
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NEDĚLE 17. PO SVATÉ TROJICI
INTROIT
2 Hospodine, Pane náš, 
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
 3 Ústy nemluvňat a kojenců 
jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům 
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
 4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, 
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
 5 Co je člověk, že na něho pamatuješ, 
syn člověka, že se ho ujímáš?

 (Ž( alm 8,2-5)

VSTUPNÍ MODLITBA

Boz�é Abrahamu% v, Iza�ku% v a Ja�kobu% v,
Otč�é Jéz� í�s�é Krista,
dé�kujémé Ti, z�é sé mu% z�émé sčha� zét vé Tvé�m jmé�nu.
Prosí�mé za na� s
i za vs�éčhna ostatní� shroma�z�dé�ní� a spoléč�énství�,
ktéra�  sé sčha� zéjí� vé Tvé�m jmé�nu
v tomto mé�sté�  i vs�udé po své� té� .
A prosí�mé –  v té� to podivné�  dobé�  – i za vs�éčhny, 
ktér�í� radé� ji zu% sta�vají� doma.
Prosí�mé ztis�  si na� s,
abyčhom byli vní�maví� ké Tvé�mu slovu. amén 
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ČTENÍ: 1 Korintským 1,26-31
26 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi 
mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho 
mocných, ani mnoho urozených; 27 ale co je světu 
bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je
slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;  28 neurozené v 
očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co 
není, aby to, co jest, obrátil v nic–  29 aby se tak žádný 
člověk nemohl vychloubat před Bohem.  30 Vy však jste z 
Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od 
Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, 31 jak je 
psáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

EVANGELIUM: MK 9,33-42
33 Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: 
„O čem jste cestou uvažovali?“  34 Ale oni mlčeli, neboť 
cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.
 35 Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce 
být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ 36 Pak
vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim:
 37 „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, 
přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, 
který mě poslal.“   38 Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme 
kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi 
nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“  39 
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin
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v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit.  40 Kdo není 
proti nám, je pro nás.  41 Kdokoli vám podá číši vody, 
protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou 
odměnu.“  42 „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto 
nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu 
dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

KÁZÁNÍ
Vypada�  to jako takovy�  volné�  plynoučí� rozhovor, když 

byli doma.  Jéz� í�s�  néjprvé nava� z�é na né�čo, o č�ém sé 

uč�édní�či bavili čéstou, do toho sé ho Jan zépta�  na né�čo 

tročhu jiné�ho, Jéz� í�s�  mu odpoví�, alé pak zač�né mluvit 

zasé o né�č�ém dals�í�m. 

Vé skutéč�nosti tén rozhovor ma�  svoji nit, a to, čo ho drz� í�

pohromadé� , jsou ta slova ve jménu mém. Jé to rozhovor, 

ktéry�  sé toč�í� okolo toho, čo vs�éčhno sé da�  nébo néda�  

dé� lat v Jéz� í�s�ové�  jmé�nu.  Co Jéz� í�s�  schvaluje, aby sé dé� lo 

v jého jmé�nu – a kdé jé ta hraničé, čo uz�  né.

ii.

Alé pojďmé po por�a�dku. Néjdr�í�v tam č�témé, z�é pr�is� li do 

Kafarnaum.  To nézní� nijak pr�ékvapivé� : v Kafarnaum 

jsmé v Markové�  évangéliu kaz�dou čhví�li. Jé to az�  jaka� si 

Jéz� í�s�ova za�kladna, tam jé doma.  Jénom: tady jsmé uz�  

né�kdé za polovinou pr�í�bé�hu. Pétr uz�  vyznal u Caésaréjé 
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Filipovi: Ty jsi mesiáš  a Jéz� í�s�  mu odpové�dé� l, z�é syn 

č�lové�ka musí� jí�t do Jéruzalé�ma a tam to dopadné kruté� . 

A téď uz�  jsou na té�  čésté�  do Jéruzalé�ma a Jéz� í�s�  obč�as tu 

pr�édpové�ď utrpéní� opakujé, aby jé na to pr�ipravil. 

Naposlédy hnéd pa� r vérs�u%  pr�éd tí�mhlé rozhovorém.  

Prosté�  tén pr�í�čhod do Kafarnaum jé v Markové�  

vypra�vé�ní� uz�  jénom poslédní� zasta�vka doma. Poslédní� 

zasta�vka čéstou do toho Jéruzalé�ma.

iii.

Žají�mavé�  jé, z�é sé Jéz� í�s�  az�  takhlé dodatéč�né�  zépta�  

uč�édní�ku% , o č�ém sé bavili čéstou. Ž( é sé do toho 

rozhovoru nézapojil rovnou. Vypada�  to, jako by byl po 

čésté�  zabrany�  do svy�čh mys�lénék (o tom, čo ho č�éka�  

v Jéruzalé�mé�) a uč�édní�či si mézití�m diskutovali mézi 

sébou po své�  linii. Téď sé jičh zépta� , o č�ém to vlastné�  

bylo – a oni zaraz�éné�  mlč�í�, jako kdyby jé načhytal na 

hrus�ka� čh. Protoz�é sé dohadovali, kdo z ničh jé 

významnější nébo důležitější. A v souvislosti s tí�m, o č�ém

po čésté�  mluvil a uvaz�oval Jéz� í�s� , jim to pr�ipada�  pr�éčé 

jén jaksi népatr�ič�né� . 

Ničmé�né�  Jéz� í�s�  sé sičé pta� , alé zr�éjmé�  uz�  po té�  čésté�  

zarégistroval tolik, aby si udé� lal obra� zék, o č�ém to bylo. 

Tak si k tomu té�matu r�ékné i svojé.
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iv.

Tédy: „r�ékné“. Ono by stač�ilo to, čo udé� la� : vézmé né� jaké�  

dí�té� , ktéré�  sé tam kolém ničh zvé�davé�  ométa� , a postaví� 

jé doprostr�éd uč�édní�ku% . I kdyby k tomu nič nér�ékl: 

uč�édní�či pra�vé�  du% léz� ité�  diskutují� o tom, kdo z ničh a jak 

jé vy�znamny�  – a Jéz� í�s�  jén tak, bézé slova, mézi né�  

podstrč�í� dí�té� .  Mu% z�é to znaménat: jsté jako malé�  dé� ti. 

Nébo: dohadujété sé tady jako malé�  dé� ti. Nébo také� : 

pokud jdé o vlastní� du% léz� itost, némyslété si, z�é jsté 

zaslouz� iléjs� í� nébo du% léz� ité� js� í� néz�  malé�  dé� ti. 

Alé ono to konéč konču%  néní� k zahozéní�, by� t pr�éd 

Bohém jako malé�  dí�té�  (a uvé�domit si to), protoz�é 

malič�ky�čh sé Bu% h zasta�va� .

Ničmé�né�  Jéz� í�s�  to nakonéč i r�ékné. Pro jistotu.  Aby 

nébylo my� lky:

Kdo by přijal jedno z takových dětí v mém jménu, mne 

přijímá, a kdo by mne přijal, nepřijímá mne, ale toho 

který mne poslal.

Ano, jsté jako dé� ti: dé� tins�tí� v té�čh svy�čh diskusí�čh o 

vlastní� du% léz� itosti; bézbranní�; a béz né� jaké�ho 

vy�znač�né�ho spoléč�énské�ho postavéní�. Alé pra�vé�  

takovy�mi sé Bu% h néčha�  zvé�stovat. To jé zasé jeho 

dé� tinskost, čhčété-li. Bla� znovství� Boz� í�, r�ékl by apos�tol 
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Pavél. Kdo pr�ijí�ma�  va� s, pr�ijí�ma�  mné, a tí�m i toho, ktéry�  

mné poslal.

A vé stéjné�m dučhu jés�té�  doda�  (Jéz� í�s�): 

Kdo by vás totiž napojil pohárem vody ve jménu toho, že 

jste Kristovi, amen vám pravím, nepřijde o svou odměnu.

Oba ty vy�roky sé uč�édní�ku%  v jéjičh „dé� tinské�m“ 

postavéní� zasta�vají� a oba jsou souč�asné�  zaslí�béní�m pro 

toho, kdo sé jičh ujmé. Du% léz� itost uč�édní�ku%  tédy 

néspoč�í�va�  v ničh samy�čh, du% léz� ity�  jé tén, na ktéré�ho 

mají� odkazovat a ktéry�  sé jičh zasta�va� . 

 Ža� rovén�  ovs�ém mu% z�émé zasléčhnout: i vy pr�ijí�méjté ty 

druhé� , ktér�í� pr�ičha� zéjí� v mé�m jmé�nu a s mou 

bézbranností�. Také�  o ničh platí�, z�é jak jédna� té s nimi, 

jédna� té sé mnou.

v.

Alé jés�té� , néz�  sé Jéz� í�s�  dostané k tomuhlé vy�roku o 

poha� ru vody pro uč�édní�ka, jés�té� , néz�  by si sa�m stihl r�í�čt 

o poha� r vody, skoč�í� mu do toho uč�édní�k Jan, jédén 

z té�čh sourozénču%  Žébédéovy�čh, a poví�da� :

Mistře, viděli jsme někoho ve tvém jménu vyhánět 

démony a bránili jsme mu, protože tě nenásledoval.
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Kdyby va� s hnéd nénapadlo, jak to souvisí�, tak pra�vé�  tí�m 

jménem. Lidé�  mají� pr�ijí�mat uč�édní�ky – jako dé� ti, ktéré�  

alé pr�ičha� zéjí� vé jmé�nu Jéz� í�s�ové� .  Také�  my ma�mé 

pr�ijí�mat ty, ktér�í� pr�ičha� zéjí� v jého jmé�nu a s jého 

posélství�m a jého bézbranností�.

Ovs�ém tady pr�ičha� zí� (pr�ésné� ji r�éč�éno: tady Jan mluví� o 

né�kom), kdo sé néhla� sí� pr�í�mo k Jéz� í�s�ovy�m uč�édní�ku% m, 

aspon�  né k té�mhlé: nenásleduje tě spolu s na�mi; a 

dokončé névypada�  tak u� plné�  bézbranny�  jako dí�té� , 

protoz�é vymy� ta�  dé�mony. Néčha�  sé Jéz� í�s�ém inspirovat a 

v jého jmé�nu sé dokončé pokous�í� o né� jaky�  éxorčismus. 

Jé v tom i urč�ita�  ironié: kdyz�  byl onéhdy (jés�té�  na 

zač�a� tku té�hlé kapitoly) Jéz� í�s�  na hor�é Promé�né�ní�, tak sé 

uč�édní�či sami o jédén takovy�  éxorčismus pokous�éli a 

skonč�ilo to fiaském. A téď tady né�kdo, kdo k nim pr�í�mo 

népatr�í�, sé oha�ní� Jéz� í�s�ovy�m jmé�ném, a moz�na�  mu to jdé 

lé�pé?

vi.

Jéz� í�s�  odpoví�da� :

 Nebraňte mu. Není totiž nikdo, kdo by dělal mocné činy 

mým jménem a hned na to mi mohl zlořečit. Kdo totiž 

není proti nám, je s námi.
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Ta odpové�ď zní� hodné�  pragmatičky: kdyz�  sé né�kdo 

oha�ní� my�m jmé�ném, tak by tr�éba hnéd némusél by� t 

proti na�m. Kdyz�  sé dovola�va�  mé�ho jmé�na, némusél by 

tomu jmé�nu hnéd zlor�éč�it.

Souč�asné�  jé v tom i ékumé�na, a moz�na�  jé to dokončé az�  

za hraničí� toho, čo jsmé očhotní� pod ékumé�nu zar�adit. 

Protoz�é téntokra� t da�va�  Jéz� í�s�  čopyright na svojé jmé�no 

dokončé né�komu, kdo sé k né�mu jako uč�édní�k ani 

néhla� sí� (nenásleduje – r�í�kají� uč�édní�či), alé jé jí�m aspon�  

né� jak inspirova�n.

vii.

Asi sé névyhnémé aspon�  kra� tké�  pozna�mčé, čo (čo 

vs�éčhno) u Marka znaména�  éxorčismus. 

Obéčné�  jé to vymí�ta�ní�, vyha�né�ní� né� jaky�čh néč�isty�čh sil 

nébo dé�monu% .  Evangélista Marék takhlé čha�pé – po 

téhdéjs� í�m zpu% sobu – né�ktéra�  Jéz� í�s�ova uzdravéní�. 

Né�ktéra� . Né vs�éčhna. Alé pra�vé�  évangélista Marék to 

čha�pé i obéčné� ji. Posedlý némusí� by� t jénom jédnotlivéč. 

Takhlé némočna�  mu% z�é by� t obč�as i spoléč�nost. Kdyz�  sé 

né�č�ého bojí�. Kdyz�  jé posedlá néna�vistí�. Nébo jaky�mkoliv 

fanatismém. Načionalismus vs�ého druhu mu% z�é mí�t 

v sobé�  hodné�  dé�monské�ho. A na�boz�énsky�  fanatismus 

taky. Vlastné�  jaky�koliv fanatismus. S tí�m stračhém, 

nésna� s�énlivostí� a néna�vistí� to hodné�  souvisí�. No a 
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évangélista Marék celé to Jéz� í�s�ovo pu% sobéní� lí�č�í� tak 

tročhu jako éxorčismus: jako boj proti fanatismu a 

nésna� s�énlivosti a néna�visti mézi lidmi. Pokus, 

uzdravovat né jénom jédnotlivčé, alé i spoléč�nost. Ktéra�

jé tí�m némočna� . 

Pokud sé né�kdo Jéz� í�s�ém inspirujé k takovému 

éxorčismu, pokud sé né�kdo pokous�í� lé�č�it fanatismus, 

stračh, néna�vist, nésna� s�énlivost v lidéčh i mézi lidmi, a 

dovola�va�  sé k tomu Jéz� í�s�é, tí�m lé�pé.  Kdo není proti nám, 

je s námi. Pr�inéjméns�í�m by na�m némusél zlor�éč�it, a 

moz�na�  byčhom si i mohli rozumé� t.

viii.

To ovs�ém bohuz�él néní� vs�éčhno.

V dé� jina� čh bylo i spousta dokončé na�boz�énsky�čh va� lék 

– kr�ésťanu%  proti kr�ésťanu% m. Kr�í�z�ové�  vy�pravy nébyli 

jénom proti saračé�nu% m, alé i uvnitr�  Evropy. Konéč 

konču%  i tr� ičétiléta�  va� lka sé védla vé jmé�nu Pa�né�  – na 

obou strana� čh. Asi aby si Pa�n mohl vybrat…

Vé jmé�nu Pa�né�  sé néjénom uzdravovalo od néna�visti, 

alé obč�as i zlor�éč�ilo a obč�as i dodnés zlor�éč�í� a 

rozdmy�čha�va�  pra�vé�  ta nésna� s�énlivost, stračh a 

néna�vist.
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Proto i tén Jéz� í�s�u% v rozhovor s uč�édní�ky pokrač�ujé. 

A Jéz� í�s�  doda�va�  néjénom: kdo by vám podal sklenici vody, 

protože jste Kristovi (tén népr�ijdé o svou odmé�nu), alé 

také� : kdo by svedl ke zlému jednoho z těchto maličkých, 

kteří mi věří…

Ža té�mito slovy mu% z�émé hlédat kohokoliv, kdo by 

Jéz� í�s�ovo jmé�no zneužíval. Tr�éba pra�vé�  k té�  néna�visti a 

nésna� s�énlivosti. Kdo by sé dovola�val kr�ésťansky�čh 

tradič k né�č�ému nélí�tostné�mu, néna�vistné�mu, a tédy 

nékr�ésťanské�mu – toho by bylo uz� itéč�né� js� í� déponovat 

né�kam na mor�ské�  dno a dobr�é zatí�z� it. R( í�ka�  poné�kud 

sarkastičky Jéz� í�s� . Alé jé to spí�s�  jénom povzdéčh. 

ix.

Kéž bychom i my – r� í�ka�va�  sé né�kdy na konči ka� za�ní�. Tak 

tédy: ké�z�  byčhom i my:

- zu% stali jako malé�  dé� ti, ktéré�  sé navza� jém néha�dají�, kdo 

jé du% léz� ité� js� í�,

- néčhali sé Jéz� í�s�ém inspirovat vé vztahu k ostatní�m 

lidém

- a tr�éba i obč�as podali skléniči vody z� í�znivé�mu. amén
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PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane Ježíši Kriste,
prosíme tě za tvou církev,
za všechny, kdo se scházejí ve tvém jménu,
i za všechny, kdo nejsou proti nám, ale s námi:
prosíme, abychom přinášeli do světa pokoj a evangelium.
Prosíme tě za všechny nemocné
za všechny osamělé
za ty, kdo se bojí, co přinese další den
Prosíme za všechny své blízké
i za tento náš svět.
A všechny své prosby vkládáme do tiché modlitby

společně voláme slovy, která jsi nás naučil:
Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
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POSLÁNÍ: 1 Petrova 3,8-9
8 Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní 
bratrské lásky, milosrdní a pokorní,
 9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, 
naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste 
se stali dědici požehnání.
 (1Pe 3:8-9 CE1)

POŽEHNÁNÍ

Ať Hospodin ti z�éhna�  
a čhra�ní� té� ,
Ať Hospodin rozjasní� nad tébou svou tva� r�  
a jé ti milostiv,
 Ať Hospodin obra� tí� k tobé�  svou tva� r�  
a obdar�í� té�  pokojém.‘
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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.čz
Wéb: https://zizkov2.évangnét.čz

fara� r�ka: Olga Mra� zkova� , tél: 608 474 527, 
E-mail: olimrazkova@séznam.čz
ÚQ r�édní� hodiny: po 17-19; jindy ( po dohodé�)

kura� torka: Eva Potmé�s� ilova� , tél: 604 180 711, 
E-mail: éva.potmésilova@séznam.čz

spra�va domu% : Pétr Klas, tél. 603 559 984
E-mail: domyčajkov@séznam.čz
u� r�édní� hodiny: po: 8h-12h, 16h-18h; u� t, st a pa� : 8h-9h; 
č�t: 8h-9h, 15h-19h

u� č�étní�: Mičhaéla Bartos�kova�  
E-mail: mičhaéla.zizkov2@séznam.čz
u� r�édní� hodiny: po: 16 h-19h
č�í�slo u� č�tu: 2700073883/2010
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