
Rybář se mění v pastýře 
Pozdrav:  
Milí přátelé, vítám Vás slovy apoštolskými:  
„Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen“ 
 
Introit: (Žalm 119, 145-147) 
145 Celým srdcem volám: Odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. 
146 Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. 
147 Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. 
 
Píseň: Svítá 23 - Bůh je záštita má 
 
Modlitba: 
Bože, Ty nás vedeš ke společnému cíli. Prosíme, uč nás, abychom měl rádi to, co přikazuješ, a toužili po tom, co 
slibuješ. Svět kolem nás je v pohybu a rychlé se mění, a tak Tě prosíme o pomoc, abychom uprostřed všech 
těch proměn neztratili hlavu, abychom se nenechali zlákat lákadly ani ubít nesnázemi. Prosíme Tě o pomoc, 
abychom hledali to, v čem je pravá radost, a abychom ji díky Tobě uměli najít.  
Pane Bože, Ty si výzvou v našich životech, abychom vždycky hledali to, co je pravdivé, spravedlivé a 
nesobecké. Děkujeme, že si stále povoláváš ty, kteří zápasí o to, aby společenství lidí bylo naplněno 
ohleduplnou láskou, milosrdenstvím a smířením, které překonává odcizení a rozkoly. I nás dnes voláš k 
takovému způsobu života, který mírní utrpení a bolest a vede k radosti, naději a pokoji.  
Děkujeme, že nám dáváš odvahu neustupovat před zlem a bezprávím a posiluješ nás, i když se nám nedaří žít 
náš život pravdivě a naplno.  
Prosíme, i dnes v tomto společenství, na těchto bohoslužbách, obdaruj nás modrosti Tvého Slova. Amen 
 
I. Čteni: (J 21,1-14) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná v 
evangeliu podle Jana ve 21 kap., od 1-14 verš. Tam čteme:   
 
1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. 
2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a 
ještě dva z jeho učedníků. 
3 Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však 
nic neulovili. 
4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 
5 Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ 
6 Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství 
ryb. 
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si 
plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. 
8 Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. 
9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. 
10 Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ 
11 Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se 
neprotrhla. 
12 Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. 
13 Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. 
14 To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. 
 
Píseň: Svítá 83 - Chtěl bych být majákem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (J 21,15-17) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Jana ve 21 kap., od 
15-17 verš. Tam čteme:   
 

15 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: 
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ 
16 Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl 
mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 
17 Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-
li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! 
 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 
 

máme před sebou jedinečný rozhovor Ježíše s Petrem. Ježíš tady položit Petrovi skoro třikrát stejnou 
otázku. „Miluješ mě?“ „Miluješ mě?“ „Máš mne rád?“ – Agapas me? Agapas me? Agapas me? Slovo agapas 
označuje lásku, která dává život a původcem této lásky je samotný Bůh. To jsou slova zemřelého a vzkříšeného 
Ježíše Petrovi. V těchto slovech slyšíme princip celého evangelia. Ježíš věděl, jak důležité bylo pro Petra 
vyslovit svou odpověď nahlas, a ještě k tomu, před svými společníky. Měl veřejně vyslovil to, co bylo 
hluboko v srdci. Tak trochu to může připomínat konfirmaci – vyznání, nebo přiznání se k víře v Boha. 

 
Jenže tady jde o něco víc, než se slovy a ústy přiznat k víře! Učedník Petr si určitě uvědomoval své 

selhání, že nezůstal při svém milovaném mistrovi v jeho utrpení. A tak v trojím opakování Ježíšovy otázky se 
odráží trojí Petrovo zapření Krista. A Ježíš se zaměřuje na schopnost milovat, ne na Petrovo selhání. 
Nevytýká mu jeho zradu. Díky své lásce je Petr obnoven a je mu dána velká zodpovědnost v raném 
křesťanském společenství. Petra si navzdory všem jeho nedostatkům Ježíš vybírá, aby pokračoval v započatém 
díle pokorné služby lidem. 

 
Může být těžké odpustit, ale ještě těžší může být odpuštění přijmout. Schopnost věřit, že je nám 

odpuštěno, má zásadní význam pro náš duchovní růst. A právě v tomto je zásadní rozdíl mezi Petrem a 
Jidášem. Váhající Petr vyšel ze studu nad svým trojím odmítnutím Krista, aby se stal skálou, na které je 
zbudována Kristova církev. Jidáš nebyl schopen uvážit možnost odpuštění. On, který slyšel Krista říkat, že 
člověk má odpustit sedm a sedmdesátkrát, nedokázal přimět sám sebe, aby Krista prosil o odpuštění. 
Namísto toho umírá v zoufalství. 

 
Kdysi se i Petr chvástal: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ (Mt 26,33), ale tentokrát se 

vyjadřuje umírněněji: „Ty víš, že tě miluji.“ Třikrát Petr Ježíšovi odpovídá slovem Fileis me – co znamená být 
přítelem a myslí to vážně. A přece před časem zachvácen strachem nebyl schopný přiznat ani to, že Ježíše zná. 
Ježíš chápe naši lidskou křehkost a odpouští nám ji. Znovu a znovu nám říká: „Pojď za mnou.“ 

I sám Petr hodně pochybuje, zda i po svém zapření stále zůstal v hledáčku Ježíše. Ale jeho Pán je vůči 
němu úžasně zdvořilý a laskavý a rozptyluje všechny jeho obavy. Petr se stává novým stvořením: rybář se 
mění v pastýře. A tak středem všeho je tady upřímná Petrová odpověď a Boží láska, která působí, že On 
přebývá v nás. 

 
Otázky určené Petrovi se dotýkají i nás a mají zasáhnout každého z nás. Bůh se totiž táže i nás: 

„Miluješ mě?“ Slyšíme, jak se i nás ptá: „Miluješ mě?“ A znovu se zeptá: „Máš mne rád?“ Jak odpovíme? 
Neobáváme se říct ano kvůli něčemu, co jsme někdy v minulosti udělali, nebo neudělali? Máme stejnou 
důvěru, jakou měl Petr?  

 
Když nám Ježíš na kříži odhalil svou lásku do krajností, může nyní beze studu vyslovit tento požadavek, 

který je podstatný pro každého, kdo miluje.  
Otázka, jestli milujeme Boha je pozvání ke změně životní dráhy. Uvědomujeme si to? Neutíkáme od 

služby, když je s ní spojena bolest a nepříjemnosti? Neutíkáme jen proto, abychom nemuseli odpovídat? Jaká 
by byla dnes naše odpověď a dokážeme aspoň říct: „Ty víš, že se tě pokouším milovat?“ 

 
Všechny naše lidské lásky jsou vystaveny neúprosnému působení času. Jak snadno podléhají postupné 

erozi! Mohou zevšednět nebo nepříjemně zhořknout. Jak zpívá v jedné písni Radúza: „Jednou to pomine, …“ 
 



A proto jednou nestačí: Ježíšova otázka bude zopakovaná vždycky znovu a znovu, až pokud nebude 
člověk uzdraven z nedůvěry, která mu brání milovat. A tak se slova mezi Ježíšem a Petrem stávají uzdravujícím 
rozhovorem. 

 
3 otázky – 3 odpovědi.  

 První naráží na Petrovu domýšlivost, že není lepší než ostatní. 
 Druhá otevírá cestu k důvěře, bez ní nejde milovat. 
 A třetí potvrzuje jeho přátelství, založené ne na něm, ale na tom, který ví všechno. 
 
Petrova jistota se zakládá na slovech „ty víš“.  
Pane, ty víš – všechno. Ty dáváš život za mě, a ne já za tebe. 
Pane, ty víš – že tě zapírám. Ty mě odpouštíš, a já se učím odpouštět. 
Pane, ty víš – že jsem ti přítelem. Ty si pro mě udělal hodně, a já tě chci následovat. 
Pane, ty víš – že tě miluji. Ty jsi mě však miloval dřív, než jsme na Tebe pomyslel. 
 

Na základě zkušenosti přijaté lásky je Petr posílán – má být dobrý pastýř. Být pastýřem není pocta, 
ale břemeno. Má být dobrým pastýřem ochotným položit za své ovce i beránky život. Petr je pastýřem ve 
znamení odpuštění, které nejprve přijal a potom ho bude udílet. Je připojen k Ježíšově službě, ale nenahrazuje 
ho v ní. 

 
Představte si sebe na Petrově místě a slyšíte tuto otázku: Jméno z davu: miluješ mě? Amen 

 
Píseň: Svítá 147 - Kdo mě z pout mých 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- Bohoslužby příští neděli od 9:30 s vysluhováním VP – kázáním poslouží bratr H. Opočenský 
- Pátek 21.května od 19h – MKV - mládež online na odkaze: MKV - mládež 21.května 
- Sobota 22.května od 10h – Celo-sborová brigáda na farní zahradě + grilování 
- Neděli 30.května 2021 - VSS za rok 2019 a VSS za rok 2020 + s volbou nového staršovstva  
- Táborový pobyt pro děti (fara Jáchymov) - 1.-7.srpna 2021 
- Narozeniny v tomto týdnu slaví – bratr Jan Marek sestra Petra Blažková, bratr Pavel Spodniak   
- Blahopřejeme a vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let.  
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání a květnový Český bratr 
- nový evangelický zpěvník. Cena za kus je 490,-. První výtisk je dotovaný, a ještě není tak drahý, pak cena 

poroste o 30-40%. Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník obsahující doprovody ke 
všem písním. Jeho cena je nyní 400,-. Objednávat můžete do konce května! 

- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích 
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor + probíhá archivní sbírka na Jeronýmovu jednotu 
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě 
 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. (Žalm 98,1) 
 
Přímluvná modlitba:  
Náš Pane, ukázal ses jako Bůh, který otevírá nové možnosti, a tak prosíme o odvahu k zápasům o pravdu i o 
smíření. K takovým zápasům, kde se otevírají nové možnosti pro zvěst evangelia. 
 Umožňuješ nám překročit hranice, jimiž nás limituje beznaděj a rezignace, a tak prosíme za všechny, kdo 

narazili na odcizení, předsudky, na limity vlastních sil či zdraví. 
 Vysvobozuješ z léček sobecké touhy po majetku a úspěchu, a tak prosíme za všechny, kdo jsou ohloupeni 

reklamou, touhou mít se jako bohatší soused či šťastná rodinka v televizi. 
 Umožňuješ zahlédnout tvář bližního, a tak prosíme za lidi zbavené jejich důstojnosti, za všechny, kdo jsou 

šikanováni, vysmívaní nebo ponižování. 
 Prosíme i za ty, kdo s nimi takto jednají – ať znovu v jejich tváři zahlédnou člověka s jeho potřebností. 
 Prošlapal jsi nám cestu milosrdenství i spravedlnosti, cestu lidskosti. A tak prosíme za všechny, kdo 

zakoušejí nelidskost válek, utrpení, mučení, chudoby, vyloučení ze společnosti i každodenního strádání. 
 Vedeš svůj lid cestou víry, a tak prosíme o Ducha, který narovná záda i pokleslá kolena – o Ducha naděje i 

služby, jež se nevyhýbá potřebným.  
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou modlitbu: 
 
Otče náš, jenž jsi v 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: Svítá 119 - Jedno jsme v Duchu svatém 
 
Posláni: (Př 8, 34-35) 
34 Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. 
35 Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. 
 
Požehnáni: Přijměte do svých srdcí Boží požehnání. 
Ať vás Boží láska vede přes všechna úskalí,  
ať vás Boží naděje potěšuje na vašich cestách, 
ať je vám sám Bůh zdrojem moudrosti a síly ve všem, co je před vámi. Amen. 
 
Píseň: Svítá 422 - Jak dobré a utěšené 


