
 

                               Neděle po svatodušních svátcích                               18. července 2021 

 
Biblické texty: 

 
Jeremiáš 23,1-6: „Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok 
Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, 
toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky 
ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam 
jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím 
nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude 
pohřešována, je výrok Hospodinův.“ „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi 
vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi 
uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v 
bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ 

 
Efezským 2,11-22:  Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo 
jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez 
Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez 
naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými 
pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která 
rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, 
z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s 
Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj 
vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v 
jednotě Ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího 
lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a 
úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, 
posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. 
   
Marek 6,30-34.53-56: Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili 
a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž 
přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, 
aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a 
byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli 
jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem.  
 
Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé 
Ježíše poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o 
kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné 
na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, 
byli uzdraveni. 

 
Na táboře nejsou podmínky k přípravě na neděli a kázání možné v klidu a rozjímání 
jako doma, kde žiju sama. Měla jsem jiné možnosti: navštívit mši v ŘK kostele, náš sbor 



ve Vlašimi, sloužit bohoslužbu s tamní jáhenkou, poslechnout si něco z její služby a 
života v tamní náboženské obci. Mají před sborem vysoký strom, který jako malou 
sazenici přivezl Karel Farský v r.1924 z cesty po Spojených státech amerických. Sedával 
prý před budovaným sborem a sledoval i zasahoval do stavby chrámu. Nedávno jsme 
v církvi znovu volili patriarchu a také pražského biskupa, se kterým se logicky 
dostávám do nejčastější spolupráce a to také proto, že jsem členkou diecézní rady. 
Nevím úplně, co se mi honilo hlavou, ale dnešní čtení vyústilo k myšlence o reformě 
církve. Zní to odborně a teologicky, ale já jsem si to promítla do praktického života 
v náboženských obcích, v té naší na prvním místě.  
Jaké máme představy o změnách v církvi? Trápí nás úbytek lidí přicházejících na 
bohoslužby. Ani u nás tomu není jinak. CČSH je na okraji. I lidé na okraji mají patřit 
k církvi. Když při práci potkávám lidi, kteří nemají naději na zlepšení své životní 
situace, máme tu být my, kdo jim dáváme šanci.  
Přemýšlejme nad tím, jaký máme  vztah k Pánu Bohu, k Ježíši. Jde o vědomý, živý a 
věrný vztah, řekli bychom dobře fungující? Věříme, že svět není jen v našich, lidských 
rukou? V době, kdy nám přírodní katastrofy, pandemie covidu-19, dávají jasné signály, 
bychom tuto jistotu měli druhým lidem o to víc oznamovat. A hlavně jim vypomáhat.  
 
Možná jsme v té námaze po pohodovém životě, který nám nabízejí politikové a nákupní 
centra, poztráceli spoluodpovědnost za svět a společnost, za svou církev, možná někdy i 
za svou náboženskou obec? Záleží na každém jedinci, na každém z nás. Křesťanství 
přináší přesvědčení a ujištění, že každý jedinec má vztah k cíli, kterým je setkání 
s Pánem Ježíšem, s Bohem. Můžeme také říci, že cílem je příchod Božího království.   
Musíme si dávat pozor, abychom liturgii pouze neopakovali, modlitby neodříkávali bez 
vztahu k Bohu, Desatero neměli jen na dřevěné desce v předsálí sboru, ale smysl a cíl 
života by se vytrácel.     
 
Starejme se o to, aby naše práce ať už s dětmi, mladými, starými, blízkými i cizími vedla 
k uzdravení toho, co je v životech uzdravit zapotřebí. Oživovat vztah k Bohu, vnímat 
spoluodpovědnost za společnost a zemi prací, pomocí, modlitbami a prožíváním 
liturgie. To vede k odstraňování sobectví, obav a strachu z budoucnosti.  
Nevadí, že je nás málo, Starý Zákon nás učí, že i „zůstatek“ lidu, který bude poslouchat 
Pána Boha a následovat svého nejvyššího Pastýře Ježíše Krista, může proměňovat 
společnost a má to za úkol. Tak se prosazuje Kristova vláda i mimo církev. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


