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Biblické texty:  
Žalm 98, 1-7:  Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, 
svou svatou paží! Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť 
zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit 
svět spravedlivě a národy podle práva. 
 
Skutky 7,55-60: Ale on, Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak 
stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu 
začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. 
Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se 
modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť 
jim tento hřích!“ To řekl a zemřel. 
 
1.List Petrův  2, 4-10a:  Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před 
Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli 
svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, 
kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘ Vám, kteří věříte, 
je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i 
‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli 
určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali 
mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli 
lid, nyní však jste lid Boží. 
 
Lukáš 14, 16-24:  „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, 
poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako 
druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi 
mou omluvu.‘ Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou 
omluvu!‘ Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘ Služebník se vrátil a oznámil to svému 
pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a 
přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘ A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a 
ještě je místo.‘ Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se 
můj dům naplnil. Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“ 
 

 
 

V tak složité a hrozné chvíli se započalo přetvoření Saula v Pavla. Byl svědkem ukamenování prvního 
mučedníka pro víru v Pána Ježíše jako vyznaného Spasitele lidí. Tady začíná obnova víry toho, kdo po 
počátečním pronásledování církve a jejích členů se stane snad největším šiřitelem víry v Ježíše Krista. 
Takže i my máme příležitost využít „koronavirovou dobu“ k obnově své víry, či k její inovaci, zlepšení.  
 
Pán Ježíš vypráví podobenství o hostině. Jde o příměr pro Boží království. Také my slavíme v neděli 
hostinu, symbolickou. Je to příměr pro blízkost Boží v nás ve společenství s Ježíšem, které prožíváme. 
(duchovně, tajemně díky symbolice, každý jedinečně). Při slovech „pojďte, vše je už připraveno“ 
hostina vrcholí, protože celá bohoslužba je příměrem Božího království, tedy prožívání vztahů 
(života) mezi námi a Pánem Bohem a mezi námi vzájemně.    
 
Kdo z Vás si pamatuje církev, která měla plno ve svých sborech, a byly mnohem větší, než je ten náš. 
Díváme se na fotografie, třeba ze slavností, nosí se prapory, lidé jsou oblečeni ve svátečním. Pak lidí 



ubývalo a tenhle obraz se nám natolik vtiskl do podvědomí, že ani při setkáních, kde je nás dost, se 
úplně neradujeme, ale spíše se stále nostalgicky ohlížíme zpět. A také si myslíme, že toho mnoho 
v těch malých počtech nedokážeme.  
Podobenství o hostině ukazuje nový pohled na církev. Vypadá to, že ti, kteří k církvi patří, o ni 
přestávají mít zájem. Jejich život, práce, záliby, starosti, rodina je od Pána Boha odvedly. Opustili 
obecenství víry, které má ve světě konat dobro, které má pomáhat chudým a zastávat se utiskovaných, 
zmrzačených (ve svých charakterech), chromých (ve stanovení svých životních hodnot). 
 
V těchto dnech si připomínáme konec strašlivé války a děkujeme za 75 let života v míru. Nebyl to 
vždycky jednoduchý život, ale nebyla válka. Není tu už ani režim, který církve odsoudil k postupnému 
zániku, pronásledoval jejich členy, ale především nedovoloval církvím působit ve společnosti, aby 
všem bylo zřejmé, že jejich posláním je lidem sloužit a pomáhat.  
 
A v tomto čase rozpomínání se na doby minulé a vděčnosti, že žijeme v míru a ve svobodě se také 
chystá „hostina“ při příležitosti narozenin, které si s Vámi přeji připomenout. Právě to mi vnuklo 
myšlenku na výběr dnešní evangelijního textu. Jak všechny sezvat? Vás z náboženské obce, „majákové 
lidi“, pokrevní rodinu? Neumím to dobře plánovat, ale tohle se mi ujasňuje z Božího slova. Všichni jsou 
k hostině pozváni. Když se tady potkáme, lidé z různých společenských koutů, zvládneme pocity, že 
toho či onoho nemusím, ale budeme se společně radovat, budeme si naslouchat, budeme si vzájemně 
oporou, seznámíme se s někým novým. TO JE CÍRKEV. Všude, kde se o Pánu Bohu ví, nebo alespoň 
tuší, tam se začíná tvořit jeho lid. Nebude dokonce vadit, pokud Vám to na tu hostinu - setkání (v úterý 
od 18 hodin) nevyjde, ale budete mít na paměti, že církev není vybranou skupinou lidí, kteří občas 
zajdou do kostela na bohoslužby, ale že jsme živoucím organizmem, jsme ‚vyvolený rod, královské 
kněžstvo, svatý národ, protože jsme lid náležející Bohu‘. Naším posláním je hlásat a konat mocné 
skutky toho, kdo nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Skutky často vypadají v našich 
očích obyčejně, ale Bůh je proměňuje a činí důležitými. Stáváme se tak živými kameny ve stavbě 
duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky 
Ježíši Kristu. 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 


