Dvanáct apoštolů, dvanáct životů, dvanáct osudů
Pozdrav:
(mluvit pomalu) Milé sestry, milí bratři, milé děti všechny Vás vítám na těchto rodinných bohoslužbách, a
to slovy apoštolskými:
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“
Introit: (Ž 139, 1–6)
1 Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
2 Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
3 Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
4 Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
5 Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
6 Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
Píseň: S 119
Modlitba:
Milý Bože, děkujeme ti za noc, která je za námi. Za to, že jsme mohli nabrat nové síly. Děkujeme ti za tento
nový den jako tvůj dar. Pomoz nám naplnit ho dobrem a láskou. Ať bude pršet, sněžit, svítit sluníčko nebo
foukat vítr, ať budeme kdekoliv a s kýmkoliv, ve školce, škole, doma, v přírodě nebo na hřišti, ať se děje co
se děje, prosíme tě, provázej nás tím dnem a postarej se o nás.
Milý Bože, už zase se máme učit. Už zase si musíme uklidit hračky. A oblečení. Pomoct mamince. Hrát na
hudební nástroj… Tolik se nám někdy nechce. A je tolik věcí, které musíme udělat. Někdy se vztekáme, když
nám to nejde. Maminka je smutná, nebo se dokonce zlobí. Bože, je nám to líto. Prosíme, aby se nám víc líbilo
dělat ty věci, které je potřeba. Prosíme, pomáhej nám v tom. Amen.
I. Čteni: (2. Petrův 2, 1-11)
1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti
našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
2 Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
3 Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás
povolal vlastní slávou a mocnými činy.
4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli
zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez
ovoce.
9 Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
10 Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: S 104
Kázání: (Lk 6, 12-16)
12 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.
13 Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:
14 Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje,
15 Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta,
16 Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.
Milí děti, ……

dvanáct apoštolů, dvanáct životů, dvanáct osudů, dvanáct pohledů, dvanáct svědectví. Víme o nich hodně
nebo málo?
Pojďte se projít životy některých z nich, pojďte se mnou poodhalit roušku dávného času, kdy začala
vznikat úplně nová víra.
Koho si Pán Ježíš tehdy povolal za své první učedníky? Odpovíme bez dlouhého rozmýšlení: Rybáře.
Povolal si rybáře? Ne, ne bratři a sestry. Pán Ježíš si povolal Šimona a Ondřeje, Jakuba a Jana, Filipa,
Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, Tadeáše a Jidáše. Na společnou cestu pozval
konkrétní lidi, kteří měli své jméno a svůj životní příběh.
Kdyby totiž Pánu Ježíši záleželo na jejich povolání, kdyby mu šlo o to, co dokážou a co všechno umí,
asi by si nepovolal rybáře… Ale třeba znalce Písma, nemyslíte? Nevybral si je kvůli tomu, čím se živili. A to
je pro nás velmi důležité.
A právě z nich učiníl své žáky a rybáře lidí. Kristus si vybral i nás. A i z nás si chce učinit své žáky a
rybáře lidí. Vždyť přesně i nám říká: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.
S apoštoly se to Pánu Ježíši povedlo. Tak řekněte: Proč by se mu to nemělo povést i s námi? Copak
byli v něčem lepší než my? Jediná kvalita, která se počítá, je Boží láska. Jediná moc, která je ve hře, je ta
Boží.
-

ONDŘEJ
Ondřej a Šimon byli bratři. Povoláním byli rybáři
Ondřej přivedl bratra Šimona k PJK
byl učedníkem Jana Křtitele
byl misionář – víte, co to slovo znamená? Jít mezi lidi a mluvit o evangeliu

-

ŠIMON (PETR)
Své apoštolské jméno Petr mu dal pán Ježíš jako vyjádření jeho pevné víry.
V řečtině znamená Petr – skála. Byl opravdovou skálou
Patří mu jakési pomyslné klíče od království nebeského, jsou symbolem důvěry v Petrův úsudek
Při zatýkání Ježíše byl Petr jediný, kdo pozvedl zbraň na jeho ochranu, dokonce někomu uťal i ucho
taktéž podlehl svému strachu a třikrát po sobě prohlásil, že Ježíše nezná

-

TOMÁŠ
Byl rybářem a patřil k těm nejoddanějším
jednoho dne, kdy Ježíš vstal z mrtvých, byli apoštolové ze strachu z pronásledování shromážděni za
zavřenými dveřmi. Chyběl tehdy snad jen Tomáš. Když mu ostatní o zjevení vyprávěli, nechtěl po celou
dobu uvěřit. Kvůli téhle příhodě bývají nedůvěřiví lidé přirovnáváni k nevěřícím Tomášům

-

MATOUŠ
Byl výběrčím daní a cla
Když ho Ježíš jednoho dne viděl sedět u brány a vybírat clo, vyzval ho, aby tohoto nečestného povolání
zanechal a následoval ho. Matouš prý bez otálení svého výnosného zaměstnání zanechal a zvolil si
dobrovolně život v chudobě
napsal evangelium

-

JAN
Jan Boanerges, syn hromu, muž akce
rybář z Betsaidy
napsal Janovo evangelium, 1., 2. a 3. list Janův a Zjevení
měl bratra Jakuba
známy jako milovaný učedník

-

-

JIDÁŠ
Jidáš Iškariotský, zradil Ježíše pro třicet stříbrných
byl pokladníkem skupiny
je velice těžké pochopit, jak někdo, kdo byl tolik blízko Ježíši, kdo viděl tolik zázraků a slyšel tolik učení,
ho mohl vydat do rukou nepřátel

Shrnutí:
Povolání rybářů ukazuje na to, že Ježíš si své následovníky vybírá bez konkurzu, nehledí na jejich
postavení, schopnosti, na to, jak vypadají, zda jsou dost dobří, nebo se umí chovat. Vybírá a povolává lidi,
kteří jsou ochotni jej následovat, zříct se svého pohledu na život. To nejdůležitější je však bytí s Ježíšem
(volá k tomu pojď za mnou), toto bytí s Ježíšem a pozorování jeho charakteru pak mění i jeho učedníka,
který z neúspěšného lovu ryb se stává úspěšným lovcem lidí pro Ježíše, z toho, který okrádal lidi, se stává
ten, který rozdává
Setkání s Ježíšem mění náš život. Učednictví je ale zároveň nesmírně těžké, přináší do života řadu
problémů, které bychom jinak neměli, nejtěžší je zapřít sám sebe a poslechnout Ježíše (Petr byl odborník na
lovení ryb a Ježíš mu říká něco nesmyslného, kdyby nezapřel sám sebe, nikdy by neviděl ten úlovek), s tím
musíme bojovat celý život. Ježíš nás ale zároveň ujišťuje o tom, že každý učedník má pro něj cenu a o
každého se postará.
Jako učedníci si můžeme také sloužit (pomáhat) a ani sebemenší pomoc nezůstane bez odměny, až se
jednou setkáme s tím, kdo nás povolal k tomu, abychom BYLI s ním.
Amen
Píseň: S 256
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, byli jsme posláni na cestu, do života, Tebou za druhými lidmi. Prosíme za sebe navzájem,
za ty, kdo také jdou s tvou zprávou, tvým úkolem. Prosíme o podporu, inspiraci, posilu, abychom nesli, co
opravdu nést máme… Myslíme na tento svět, který je doposud jako stádo bez pastýře. Ať poznáme, čeho je
třeba, co potřebují lidé okolo nás, v práci, ve škole, sousedé. Modlíme se za ty, kdo vytvářejí pravidla, klima,
opatření - na starosty, ředitele i učitelky. Jsme na cestě a někteří jdou jinudy, i na ně myslíme, zvlášť když se
obáváme, že jdou špatně, že minuli důležitou odbočku, ztratili se nám z dohledu. Přimlouváme se za lidi,
kteří stojí před těžkým rozhodnutím. Jsme na cestě a prosíme za naše okolí, životní prostředí, které trpí už
jen tím, jak po něm šlapeme a dupeme. A mnohé pod našima nohama je pošlapáno a zašlapáno. Prosíme o
ohleduplnost pro naše přebývání na této zemi… Jsme na cestě, a sami víme, že na té cestě potřebujeme
podporu, směrovky, ujištění, že nejdeme špatně, že někdo před námi tou cestou šel a neminul to podstatné.
Prosíme o sílu pro naše nohy, ochotu pro ruce, otevřené oči a srdce pro ty, kdo nemohou dál, jsou unavení,
nemocní, bezmocní… Jsme na cestě a každý jdeme sami a přece dohromady. Myslíme každý ve svém srdci
na to, co nás děsí, těší… A oporu máme také v modlitbě, kterou jsi nás naučil ty a která nás doprovází:
Otče náš, který 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 jest království i moc i
sláva na věky. Amen
Píseň: S 374
Posláni: (J 14, 5)
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Požehnáni:
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen
Píseň: Haleluja šabalaba

