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Epištola Žižkovským 

neděle 19.3. 2023 

(čtvrtá postní) 

Vesel se, jeruzaléme!  

Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete!  

Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost  

a budete nasyceni ze zdroje útěchy.  

(Iz 66, 10-11) 
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POZDRAV 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, srdečně Vás zdravím 

z našeho žižkovského sboru.  

Dnešní sbírka byla určena na Diakonii Betlém. Děkujeme 

za Vaši štědrost i za to, že pamatujete na náš sbor. 

V úterý se v 18h sejdou děti, rovněž od 18h začíná první 

workshop s paní Veronikou Pozniak. 

Ve středu od 20:30h jste srdečně zvání k Biblické 

půlhodince. 

 Ve čtvrtek 23.3. vás zvu na přednášku „Kulturní rozdíly 

v teorii a praxi“, kterou pořádáme spolu s Diakonií SCPS 

v rámci Dnů proti rasismu. Program se uskuteční u nás 

v modlitebně od 17:30h, tematikou nás provede paní 

Zuzana Schreiberová. 

V neděli 26.3. jsme srdečně zváni na koncert pěveckého 

sboru Jeronym. Koncert se koná v Betlémské kapli 

v Prokopově ulici od 18h. Zazní písně ze starých českých 

kancionálů a vzpomínky na láta prožitá s Pavlem Kalusem. 

2.4. proběhne výroční sborové shromáždění, na které 

naváže společný oběd. 

16.4. se připojujeme k akci Žižkonoce, kterou pořádá 

Atrium a Vozovna Žižkov.  

Jsem Vám k dispozici pro osobní rozhovory, návštěvu, 

modlitbu, praktickou pomoc, stačí dát vědět mailem 

nebo telefonem.  

 

Těším se na Vás, Vaše farářka Olga Mrázková 
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ČTENÍ: Iz 58, 3-10 

 3 »Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a 
nebereš to na vědomí.« Právě v den, kdy se postíváte, 
hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky.  
 4 Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli 
svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš 
hlas na výšině. 5 Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se 
člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici 
obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, 
dnem, v němž má Hospodin zalíbení? 6 Zdalipak půst, 
který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, 
rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? 
 7 Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do 
domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, 
obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? 8 Tehdy 
vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. 
Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude 
ubírat Hospodinova sláva. 9 Tehdy zavoláš a Hospodin 
odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!« 
Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná 
slova, 10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li 
ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj  
 

EVANGELIUM : Lk 5, 33-39 

33 Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají 
modlitby, stejně tak i učedníci farizeů; tvoji však jedí a 
pijí." 34 Ježíš jim řekl: "Můžete chtít, aby se hosté na 
svatbě postili, když je ženich s nimi? 35 Přijdou však dny, 
kdy od nich bude ženich vzat; potom, v těch dnech, se 
budou postit." 36 Řekl jim i podobenství: "Nikdo neutrhne 
kus látky z nového šatu a nezalátá jím starý šat; jinak 
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bude mít díru v novém a ke starému se se záplata z 
nového nehodí. 37 A nikdo nedává mladé víno do starých 
měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a 
měchy přijdou nazmar. 38 Nové víno se musí dát do 
nových měchů. 39 Kdo se napije starého, nechce nové; 
řekne: 'Staré je lepší.'"  
 

KÁZÁNÍ 

Dnes je čtvrtá postní neděle. Nazývá se Laetare, Raduj 

se Jeruzaléme. Znamená to, že ti, kdo se rozhodli držet 

nějakou formu půstu, už ho drží čtyři týdny a ještě tři 

mají před sebou. Půst od sociálních sítí, vína, sladkostí, 

masa... 

Skoro to vypadá jako malá provokace, když nám zrovna 

na tuhle neděli připadá příběh, ve kterém Ježíš říká, že 

to snad ani není potřeba. Že zapotřebí, důležitější jsou 

jiné věci. A učedníci ty jeho slova názorně dosvědčují, 

protože se zrovna cpou na hostině u celníka Léviho. 

My se nacházíme uprostřed postní doby a tím se docela 

dobře trefujeme do jejich situace. Vypadá to totiž, že 

Janovi učedníci zrovna nějaké takové postní období 

měli. A pokud je snad neměli nějak liturgicky 

předepsané, tak se možná postili prostě proto, že jejich 

mistr a učitel – Jan Křtitel je už nějakou dobu ve vězení 

a vyhlídky jsou poněkud nejisté. 

Farizeové, o kterých se tady taky mluví, měli možná 

nějaký svůj plán duchovní obnovy nebo meditací, nebo 
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byli jen solidární s těmi učedníky Jana Křtitele. Protože 

jim možná prostě není jedno, že nevinný prorok sedí ve 

vězení a tak bdí na postu a při modlitbách. Zatím co 

Ježíšovi učedníci si právě dopřávají na hostině. 

 

ii. 

Uprostřed našeho postního období i uprostřed toho 

tehdejšího se tedy Ježíšovi učedníci docela nevázaně 

baví na rozlučkové párty celníka Léviho. 

Baví. Konečně možná ztratili počáteční ostych a zjistili, 

že i v tak různorodé skupině hostů mohou navzájem 

mluvit. A dokonce mají o čem. Prolomily se ledy, 

popraskaly bubliny, bývalý celník se baví s učedníky... 

 

Už jsem to předminule zmiňovala, že Ježíšovi učedníci 

to asi neměli úplně snadné. Sotva si zvyknou, kdo 

všechno se pohybuje v Ježíšově blízkosti, sotva se nějak 

vyrovnají s tím, s kým vším jsou v té Ježíšově blízkosti 

viděni, tak následuje další trapas. Právě jsou přistiženi, 

že se tady nevázaně radují, zatímco všichni kolem si 

naordinovali přísný půst. 

 

iii. 

Opět za ně reaguje Ježíš, který se jich zastane. 

Přece je nemůžete nutit, aby se postili, když jsou na 

svatbě, řekne. Přece nemůžete nutit svatebčany, aby na 

svatební hostině drželi půst... 
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To vypadá na docela přesvědčivý argument. Svatba je 

přece vyjímečná situace, při které je společensky 

přiměřené se radovat. A společensky poněkud 

neúnosné truchlit. Ponurá truchlivá svatba by byla 

hodně divná. A ponuré a truchlivé hosty bych žádnému 

ženichovi s nevěstou nepřála. 

Je to docela přesvědčivý argument. Jen jsme si do teď 

nějak nevšimli, že jsme na svatbě. A učedníci nejspíš 

také ne. Nějak tam chybí ženich s nevěstou. 

 

iv. 

Ono se ukáže, že s tou svatbou je to podobenství. 

Trochu jako podobenství o hostině. Zažíváme tady 

takový záblesk Božího království. A tak je namístě se 

z toho radovat. Lévi, který až do dnešního dne byl 

vyděračským celníkem, teď zrovna začíná nový život, 

novou životní etapu. Skoro jako když se někdo žení. A 

ostatní se s ním radují. 

Ježíšova zvěst není ponurá. To, co Ježíš přináší, co 

zvěstuje, nabízí – opravdu smí působit radost. Dokonce 

i společnou sdílenou radost. I uprostřed všeobecného 

půstu. A dokonce i uprostřed i neveselých časů. 
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v. 

Jenom to Ježíšovo podobenství o svatební hostně nějak 

podivně končí: představte si, pokračuje v něm Ježíš, 

Představte si, že uprostřed té hostiny přijdou a zatknou 

ženicha. Ženich jim bude vzat. 

 

Tak to je radikální zvrat. A konec radosti. V této situaci 

by bylo hrozně divné, kdyby v té hostině pokračovali. 

Kdyby se dál radovali, jako by se nechumelilo, jako by si 

ani nevšimli, že ten, kvůli kterému tady jsou, už tu není, 

protože ho odvedli. 

To by nejspíš ti svatebčané ztratili veškerou chuť 

k jídlu. 

vi. 

Možná, že tohle byl právě takový vzkaz žákům Jana 

Křtitele. Vím, že vy jste teď právě v té situaci, že ten váš 

ženich byl vzat a odveden. A tohle je takový nenápadný 

Ježíšův vzkaz: nebojte, na mě taky dojde a potom i ti 

moji učedníci ztratí chuť k jídlu a nebudou se radovat. 

 

A možná že je to i první takový nenápadný vzkaz 

vlatním učedníkům. – ono nebude pořád tak veselo. 

 

Docela hezky se k tomu hodí to, co už kdysi řekl 

Kazatel: 

Je čas plakat i smát se, 

čas truchlit i čas poskakovat; 



8 

 

je čas kameny rozhazovat i kameny sbírat, 

čas objímat i čas objímání zanechat; 

 

A ten čas truchlit nebo čas smát se se nemusí vždycky 

shodovat s ročním obdobím nebo stanovenými svátky. 

A taky ho bohužel nemusejí mít všichni stejně. 

 

vii. 

Takže co my s tím ale my dnes? 

Je moc dobře, že v tom jediném příběhu, v těch pár 

verších, je obojí. – Půst i hostina. A obojí se týká i 

Ježíšových učedníků. Takže i nás. Takový je život, nese 

v sobě stopy obojího. 

 

Hostin je v evangeliích mnoho. A nejméně jedna bude i 

v Jeruzalémě. Vždycky je na nich i jídlo. Ale vždycky 

znamenají víc než jen to jídlo. 

Je to vždycky i kousek vzájemného setkávání. Vždycky i 

kousek toho, že smíme být spolu. A že Boží království je 

někde blízko. 

A tenhle kousek Božího království si Ježíš nenechá vzít. 

Nebo spíš nám ho nenechá vzít. I kdyby se všude kolem 

děly věci hodně neveselé. Tenhle kousek hostiny je 

v evangeliích vždycky něco jako posila pro návrat do 

toho, co se aktuálně děje kolem. 
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A kdyby si Ježišovi učedníci mysleli, že se musí radovat 

za všech okolností, stůj co stůj, na tvářích měli 

nekonečný úsměv, s těmi by dlouho nevydržel ani Ježíš.  

 

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA: 

Pane Ježíši Kriste, 

s přicházejícím jarem, přibývá venku světla, 

tak jako se těším na rozkvetlé louky, a raduji se 

z prvních kvítků, toužíme po světle do našich životů, po 

světle, které by zahnalo temnotu v našem nitru. 

Spící příroda se s jarem probouzí. 

 Život je silnější než smrt.  

Vyznáváme, že ty jsi nad smrtí zvítězil a svým 

vzkříšením jsi zahnal temnotu i našich dní.  

Veď nás, ať v tomto postním období více řešíme, co 

z našich úst vychází, než co do nich vchází. 

Do tvých rukou vkládáme všechny osamělé, zklamené, 

nemocné, umírající. Prosíme, obdař je i celý náš svět 

pokojem. 
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POSLÁNÍ: Ef 2, 8-9 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je 

to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže 

chlubit. Jsme přeci jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni 

k tomu abychomkonali dobré skutky, které nám Bůh 

připravil. 

POŽEHNÁNÍ:  
 

Hospodin pro nás učinil velké věci. 

Ať jeho láska ve vás zůstává a dává vám odvahu činit 

veliké věci pro vaše bližní na zemi – ve jménu Otce, 

Syna a Ducha svatého. 
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KONTAKTY 

 

Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově 

Čajkovského 1639/10,  

130 00 Praha 3 

tel: 222 722 753, 739 244 619  

E-mail: zizkov2@evangnet.cz 

Web: https://zizkov2.evangnet.cz 

 

farářka: Olga Mrázková, tel: 608 474 527,  

E-mail: olimrazkova@seznam.cz 

Úřední hodiny: po 17-19; jindy ( po dohodě) 

 

kurátorka: Eva Potměšilová, tel: 604 180 711,  

E-mail: eva.potmesilova@seznam.cz 

 

správa domů: Petr Klas, tel. 603 559 984 

E-mail: domycajkov@seznam.cz 

úřední hodiny: po: 8h-12h, 16h-18h; út, st a pá: 8h-9h; 

čt: 8h-9h, 15h-19h 

 

účetní: Michaela Bartošková  

E-mail: michaela.zizkov2@seznam.cz 

úřední hodiny: po: 16 h-19h 
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