
Okamžik 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách slovy apoštolskými:  
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“ 
 
Introit: (Žalm 27, 10-14) 
10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. 
11 Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. 
12 Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. 
13 Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! 
14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! 
 
Píseň: 638 
 
Modlitba: 
Pane náš, přicházíme před Tvou tvář ve všelikém našem soužení i starostech. Přicházíme ze svých domovů do 
tvého společenství. Zjevuješ nám svoji lásku i tajemství tvé slávy v kruhu našich bratři a sester. Pane Ježíši 
Kriste, přicházíme za tebou, protože očekáváme tvé slovo. Duchu svatý, způsob svou mocí, abychom slovo 
Kristovo přijímali ve víře; ať se nám i našim blízkým stane zdrojem zdraví pro duši i pro tělo, ať je pramenem 
naděje v naší skleslosti, zřídlem radosti, chval a děkování uprostřed šedi dnů. Dej, ať Boží slovo, které se dnes 
po celém světě zvěstuje, rozbíjí přehrady předsudků mezi církvemi a národy, vede tvůj lid k jednotě a 
oslovuje ty, kdo tě neznají. Bože trojjediný, Otče, Synu i Duchu svatý, ty máš moc to učinit. Na tebe 
spoléháme a v Tebe věříme. Amen. 
 
I. Čteni: (Iz 50, 4-10) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná u 
proroka Izaiáše, v 50 kapitole, od 4-10 verš. 
 
4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého 
jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 
5 Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 
6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy , neukrývám svou tvář před potupami a 
popliváním. 
7 Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z 
křemene, a vím, že nebudu zahanben. 
8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj 
odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! 
9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je 
moli. 
10 Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať 
doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: 384 
 
Slůvko dětem: 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mt 4,18-23) 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše 4, 12-23. 
Tam čteme:   
 
18 Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak 
vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 
19 Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ 
20 Oni hned zanechali sítě a šli za ním. 
21 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem 
spravují sítě; a povolal je. 
22 Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. 
23 Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou 
nemoc a každou chorobu v lidu. 
 

Milí bratři, milé sestry,  
 
dnešní Písmo nám vypráví příběh o tom, jak volání Pána změnilo směr života prvních učedníků, 

kteří vše opustili a následovali ho. 
Když Ježíš učí Slovo, tak sedí, ale když učí svým životem, tak chodí. Chodí a vyhledává, vyhledává a 

povolává a lidé mu naslouchají. Někteří i jdou za ním, jako za oblakem, který vede lid do zaslíbené země. 
Vlastně celé evangelium vypráví o tomto zrození, které je exodem ze stavu otroctví do stavu synovství. 

 
Vzpomínáte si na události nebo příležitosti, když jste změnili směr? Například zamilování, vedení 

učitelem nebo přítelem, zranění nebo ztráta, změna velká nebo malá? Tato volání k nám přicházejí po celý 
život a mohou na nás mít velký vliv. Jsme výsledkem našich rozhodnutí a v Kristu máme přítele, který nás 
chce vést. Je to dar pro každého z nás, abychom následovali Pána v našem vlastním povolání.  

 
Tato scéna nám nabízí způsob, jakým Ježíš volá každého z nás. Všimněte si, že iniciativa je zcela jeho. 

Křesťanská spiritualita není jen o „Ježíši a mně“, ale o „Ježíši, mně a těch, ke kterým mě posílá“. Každý z 
nás je rybář: svědek, prorok, evangelizátor, léčitel, hlasatel dobrých zpráv. 
Jaké to bylo, když Šimon slyšel jeho volání? Směs emocí? Potěšení z toho, že byl vybrán za učedníka (všichni 
chceme být!), Ale možná trochu váháme, když máme něco zanechat. Jaké jsou náklady na učednictví? Mám se 
něčeho vzdát?  
 

Ježíš přichází mezi málo významné „vesničany“ do míst Galileje, aby tam vybízel k obrácení, protože se 
přiblížilo nebeské království. To je vždycky problém. Co je nebeské - vidět moc není. Proto lidem pomáhá 
víra. Stejně jako dnes nám. Bez důkazů a předem daných jistot, že se tím nezesměšníme. Ale právě toto 
rozhodnutí následovat Ho je naprosto novým životem. Životem od Pána Boha.  

 
To však není vše. Ježíš si tady vyhlédne prosté rybáře, aby se stali Jeho učedníky. Ne vzdělané farizeje, 

nebo společensky vlivný saduceje. Dokonce ne nábožensky horlivé zélóty. Ale dělníky „z lidu“. A oni, nehledě 
na své sociální a rodinné důsledky, Ho následují. To je zvláštní, viďte?  

Doslova čteme: „…a šli za ním.“ Jít za Ježíšem je odpovědí víry. Není to naše svévole, nebo dokonce 
naše náboženská horlivost. Je to povolání, doslova zavolání z hora, na které Jeho učedníci reagují. V tom je 
totiž podstata učednictví. Následovat Jeho kroky.  

 
A potom už se dějí velké věci. Jako vědec, který objeví lék na zlou nemoc. Jako doktor, který operoval 

složitý mozek, a povedlo se mu to. Jsme součástí Kristových doteků, které mění lidské životy. 
 
Uprostřed každého běžného dne - Ježíš přichází, vidí nás, vysvobozuje nás z davu, promlouvá k nám a 

zve nás stát se jeho učedníky. Volání učedníků je zakořeněné v Ježíšově povolání a toto volání mění životy 
lidí. Učedníci mají nejen slyšet Boží slovo, ale jednat podle něj.  

 
První učedníci tedy vše opouštějí a následují Ho. "A okamžitě opustili své sítě a následovali ho." Jaký 

příklad nám zanechali učedníci Peter, Ondřej, Jakub a Jan? Jaké sítě mám opustit, abych upřímně následoval 
Ježíše? Jaké překážky máme dnes, jaké materiální připoutání nás drží, jaké komfortní zóny se kolem mě 
natáhly tak pevně, že se nemohu zvednout a následovat ho? Naše odpověď nemá být „tak možná zítra“, 
nebo „jsem teď zaneprázdněn“, ale hned teď jdu a následuji. Zdůrazňuje se tu okamžitost. Okamžik, který 
je důležitý pro obrácení a následování. 



„Následuj mě“ neznamená jen kráčet za Ježíšem, ale také sdílet jeho poslání a úděl: jedná se tedy o 
pohyb nejen „fyzický“, ale také etický a duchovní. 

Povolání těchto rybářů je zaměřeno ke konkrétnímu poslání: „být rybáři lidí“. Oni nemají pouze 
„následovat“ Mistra (pasivní role), ale mají mít i určitou odpovědnost jakožto „rybáři lidí“ (aktivní role). Ježíš 
jim také přislibuje, že je vybaví a uschopní k úkolu – „učiním z vás“.  

Metafora rybolovu zde samozřejmě vychází ze situace, z povolání těchto prvních učedníků a činnosti, 
z které je právě Ježíš vytrhl a zní provokativně: ryby obvykle nejsou šťastné, jsou-li uloveny (a podávány k 
jídlu?). Být rybářem znamená dělat z „ryb ve vodě“ „ryby na suchu". Být rybářem lidí ovšem znamená dělat z 
„lidí ve vodě" „lidi na suchu", což může být i záchrana tonoucích. 

„Pojďte za mnou“ – tak nás Ježíš osobně zve. Následovat znamená obrátit se, zaměřit k Bohu. Je to 
počátek nové cesty. A rybáři nejsou lidé, kteří sedí na břehu se založenýma rukama a naříkají, že ryby jsou 
příliš hluboko a že nemají zájem vplout do sítě. To je jakoby jsme tady v kostele čekali, až někdo přijde. 
Čekali, až se náš kostel sám od sebe zaplní lidmi. Čekali od faráře, že to je přece jeho poslání. Ano je, ale ne 
jenom jeho, ale i nás všech. Vinu neseme všichni, když nejsme schopný převzít roly „rybáře lidí“.  
 

Rybářské řemeslo vyžaduje námahu, zkušenosti, odvahu, umění a především trpělivost. Přesně ty 
kvality, bez kterých se neobejdou rybáři lidí, kterými se ale nestaneme vlastními silami, ale pouze tak, že se 
obrátí celým srdcem a životem ke Kristu a půjdou za ním. 
 

Bratři a sestry, mám na Vás jenom dvě otázky: 
1) Co Vás přitahuje k Ježíši?  
2) Jsi jeho blízký následovník, nebo se na něj chodíš jen dívat? 
 
Amen 
 
Píseň: 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ohlášky:  
 
Přímluvná modlitba:  
Pane Ježíši Kriste, přicházíme k tobě se vším, na co nestačíme a v čem si sami pomoci nemůžeme. Přicházíme 
k tobě se starostmi, o naše rodiny, o náš sbor a církev.  
- sami nestačíme na to, abychom přinášeli nový, radostný život. Ty sám nás obnovuj Duchem svým. 
- nestačíme na to, abychom přivedli děti k tvému evangeliu tak, aby ti byly a zůstaly věrné. Prosíme tě, ty 
sám naše syny a dcery drž a zachovávej ve své pravdě. 
- nestačíme na to, abychom ti získávali nové učedníky. Ty sám nám k tomu dávej sílu a probouzej touhu po 
svém evangeliu.  
Přicházíme k tobě se svými starostmi o tento svět, protože: 
- nestačíme na to, abychom prosadili spravedlnost a zachovali mír. Ty sám se přiznej ke všem, kteří o mír a 
spravedlivé řády usilují, a tomuto úsilí požehnej. 
- nestačíme na to, aby se církve sjednotily u tvého stolu. Ty sám, jako jsi svým Duchem vzbudil ekumenické 
hnutí, způsob, aby všichni jedno byli v tobě. 
- nestačíme na své nemoci a starosti. Tobě samému svěřujeme naše nemocné a svoje břemena skládáme na 
tebe. Proto nyní přijmi ještě naše tiché prosby. Následuje tichá modlitba. 
Víme, že nejsme hodni, aby ses nad námi slitoval. Avšak pro tvé milosrdenství, zjevené na kříži, prosíme: 
Řekni jen slovo, uzdrav naše duše a vysvoboď nás z našich starostí. Ty stačíš na to, nač my nestačíme. Ty 
můžeš, co nemůžeme my. Tobě, Pane náš, se cele odevzdáváme. 
A společně voláme… 
 
Otče náš, jenž jsi na 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 je království i moc i 
sláva na věky. Amen.   
                                                      
Píseň: S 331 
 
Posláni: (Mt 10, 38-39) 
38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. 
39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 
 
Požehnáni: (Nu 6,24-26) 
1 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! 
5Hospodin ať ti požehná, abys viděl dobro po všechny dny svého žití, 
6 abys uviděl syny svých synů. Pokoj s tebou! Amen 
 
Píseň: 672 


