
Pokorný hospodář 
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, 65-68) 
65 Prokázal jsi dobro svému služebníku podle svého slova, Hospodine. 
66 Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím. 
67 Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. 
68 Jsi dobrý a prokazuješ dobro, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. 
 
Píseň: EZD 642 - Už svítá jasný bílý den 
 
Modlitba: 
Dobrý Bože, chválíme tě a radujeme se, že díky tvé milosti, jsme se mohli probudit do nového dne a přijít do 
shromáždění. Není to nic samozřejmého a chceme za to poděkovat. Jsme vděčni za vše dobré a krásné, co od tebe 
dostáváme. Přiznáváme, že máme chvíle, kdy tvé dary nevidíme a jen naříkáme, jak to máme v životě složité. Je 
nám to líto. Odpusť nám naši netrpělivost a malověrnost, když jsme vystaveni různým zkouškám a pokušením. 
Prosíme, ať nás tvé Slovo opět zasáhne a pomůže nám o trochu víc se vyznat ve spletitosti života a světa, nebo 
nás jen povzbudí, dodá naději, či naopak pokárá, i to někdy potřebujeme. Na celém světě se také dnes mnoho lidí 
schází ve tvém jménu. Spolu s nimi ti chceme vzdávat čest a chválu. Prosíme, buď svým svatým Duchem s nimi 
a také tady s námi. Amen 
 
I. Čteni: (Mt 13, 44-52) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Matouše 13, 44-52 verš. Tam čteme:   
 
44 „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, 
co má, a koupí to pole. 
45 Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, 
46 objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. 
47 Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; 
48 když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. 
49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých 
50 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 
51 „Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“ 
52 A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší 
ze svého pokladu nové i staré.“ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: Svítá 165 - Náměšť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mt 13, 52) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše 13, 52. 
 

A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší 
ze svého pokladu nové i staré.“ 
 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu. 
 
Matouš zde užívá zajímavou terminologii: počítá se zákoníky, kteří se stali učedníky nebo možná 

přesněji jsou v učení u království nebeského. Ο jejich práci je naznačeno podobenství, které říká, že jsou jako 
hospodář, který ze svého pokladu vynáší staré i nové. 

Obraz je jenom lehce načrtnutý: je to jakési místo, kam člověk shromažďuje to, co je pro něj cenné. Může 
to být tresor se zlaťáky, depozitář muzea nebo zámku, anebo také spižírna. Možná i kůlna s nářadím. Máte i vy 
nějaké vzácné místo nebo místnost? Místo, kde si můžete říct, tady je můj poklad!  

 
Hospodář v našem podobenství, vynáší staré i nové, stále, aniž by cokoliv vnášel dovnitř, a to působí 

dojmem zdatného alchymisty nebo ideálního ministra financí. Je tu však i jiná možnost: je to hospodář, který 
nemá v pořádku evidenci. Nemá úplný seznam inventáře; protože ten svůj poklad zdědil po předcích, a oni ho 
zdědili po svých předcích, a už se dávno neví, co všechno tam kdo kdy přidal nebo zanechal.  

Právě tak si můžeme představit nějaký obrovský depozitář (naši vlastní úschovnu) obrazů nebo knih, 
anebo dokonce tu komoru s perfektním nářadím (pokud někdo zdědil statek po dědečkovi a dědeček tam měl 
kdeco, ale nikdo se mu v tom nevyzná).  

 
Princip je v tom, že člověk tam vždycky něco hledá, něco potřebuje, občas to najde, občas ne, a občas při 

tom najde něco úplně nečekaného, cenného... 
Takto zákoník zdědil po předcích Starý zákon. A my už hned celou Bibli; a není až taková ostuda, že 

nevíme, co tam všechno je, a nemáme přesnou evidenci, kterou kapitolu tam přidal nějaký deutero – nebo trito- 
izajáš, a co je od Pavla a co si napsal nějaký Timoteus nebo Silvanus sám. Není ostuda, jestli nevíme odpovídat 
na otázky (kniha: Otázky z Bible) 

 
Podstatné je, že z toho stále ještě nepřebraného depozitáře vynášíme staré a osvědčené věci, a občas se 

objeví něco úplně nového, nový význam; a občas nám ty staré a osvědčené (a mlčenlivé) věci promluví 
úplně nově. 

O tomto přístupu k Bibli a k tradici otců zde Ježíš mluví. Zákoník, který se stane učedníkem Božího 
království, nezahodí toto vše jako nepotřebné, nýbrž naopak: začne v tom objevovat a vidět věci nově. A 
některé staré zůstanou stále stejně cenné. 

 
Toto podobenství je důležité také proto, že před chvílí zazněla podobenství o Pokladu a Perle, kde 

nálezce pro nový poklad dal všanc úplně všechno, celý svůj dosavadní, poklidný život; respektive možná ne 
poklidný, ale život, ve kterém se nějak vyznal. Nyní za to koupil pole s pokladem nebo cennou perlu, a jeho život 
se od základu změní.  

Ale to neznamená, že by o všechno definitivně přišel. Ten, kdo prodal svou skromnou chajdu, aby získal 
poklad, si teď, s tím pokladem bude moci tu chajdu koupit zpátky. Pokud by o to samozřejmě ještě stál. Ale 
hlavně: to rozhodnutí, které mu převrátí život naruby, avšak k lepšímu, neznamená, že automaticky musí 
dosavadní život najednou zavrhnout, jako by v něm nebylo vůbec nic dobrého a jako by automaticky bylo 
všechno „před obrácením" špatně. 

 
Toto závěrečné Ježíšovo podobenství k učedníkům a o učednících je právě chce upozornit, že v tom, co 

bylo a co znali, je třeba mnoho dobrého; hodnoty, které mohou podržet; anebo hodnoty, které dříve 
nedocenili a teprve teď je začnou objevovat, ačkoli teoreticky o nich třeba věděli dávno. 

 
Zákoník, který se stal učedníkem Božího království, je velmi pokorným hospodářem, který ví, že ať už 

vstupuje do jakéhokoliv depozitáře, nikdy nemá úplný seznam exponátů, a je připravený, že tam vždycky může 
být něco, co neznal; nebo o čem věděl, ale netušil, jak velkou to má hodnotu. 

Zákoník, který se stal učedníkem, neskoncoval s minulostí svou, ani svého národa nebo své církve 
nebo nevím čeho – nýbrž učí se v ní hledat a orientovat nově.  

 
 
 



Trochu nejasný může připadat přechod k verši 52. Proč je najednou řeč o zákonících?  
 
Zákoník byl vykladač zákona, člověk sběhly ve výkladu zákona. Zákoník je tedy prototypem člověka, 

který hledá smysl podobenství. Pokud nalezne jejich smysl, bude „vyučen“, stane se učedníkem (v. 52 
neobsahuje podstatné jméno „učedník“, ale sloveso „nechal se vyučit, poučit“).  

A takový člověk, podle Ježíšova vzoru, bude vynášet věci „nové i staré“ ze svého „pokladu“. Kdo tedy 
objevil „poklad“ Božího království, z tohoto pokladu rozdává dále!  

 
Jenže, jak souvisí „nové i staré“ s podobenstvími (na která navazuje tento závěr)?  
Podobenství předkládají novost (neznámého) Božího království pomocí „starých“ (známých) skutečností 

běžného života. Toto přirovnání „hospodář vynášející nové i staré“ vrhá tedy světlo i na předcházející 
podobenství, protože se zaměřuje na základní napětí v nich přítomné: souvislost a nesouvislost starého a 
nového.  

 
A ten, kdo pochopil Ježíšova slova, nechal se vyučit, stal se podobným svému Učiteli, a proto, stejně jako 

on, učí nové věcí pomocí starých, předkládá nauku o Božím království v podobenstvích. To je první rovina 
výkladu tohoto verše.  

Druhá rovina se nachází hlouběji. Ježíš v Matoušově evangeliu vystupuje jako ten, kdo pokračuje v linii 
„starého“, aby zároveň přinesl „nové“ (novost Božího království). On nepřišel rušit, ale naplnit slova „Zákona i 
proroků” (Mt 5,17). A stejně tak každý zákoník má vynášet slova Zákona i proroků („věci staré”), ale zároveň 
vykládat je v Ježíšově duchu („věci nové”).  

 
Je to smutek, úzkost, lítost, utrpení, muka, ubohost, bolesti, trápení, kalamita, katastrofa, soužení, 

protivenství, strádání, problémy a neštěstí – jedním jediným slovem je to BĚDA, kdybychom zůstali v tradici a 
neotevřeli e přitom interpretaci. Je to BĚDA, kdybychom uchovávali Boží zaslíbení a nesnažili se rozeznat, jak 
se uskutečňuje tady a teď. 

 
Znovu je vidět, že ten, kdo je „vyučen”, stává se podobným svému Mistru. Amen 

 
Píseň: EZD 672 - Dej nám moudrost, odvahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- Bohoslužby příští neděli od 9:30 (kázáním poslouží bratr Pavel Jirsák) 
- Dnes večer od 18h se bude konat filmový večer – film „Richard Jewell“ 
- Fotbalový večer od 21h – MS ve fotbale (Itálie – Anglie) - jídlo a pití sebou 
- Cyklo-dovolená Strmilov - 17.-24.července 2021 
- Táborový pobyt pro děti od 6-15 let (fara Jáchymov) - 1.-7.srpna 2021  
- Můžete postupně platit za nové zpěvníky a chorálníky (kdo si kolik objednal) - buď osobně v kostele nebo na 

náš účet – zpěvník 1 ks za 490,- a chorálník 1 ks za 400, - 
- Hledá se koordinátor pro organizaci nedělní kávy, která se podává po bohoslužbách (dotyčný může oslovit 

kohokoliv ze staršovstva) 
- děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungováni sboru a různých akcích 
- děkujeme za finanční dary určené na pomoc postiženým tornádem na jihu Moravy – odeslali jsme 25.000, - 

a dál probíhá archová sbírka do konce července 
- Narozeniny tento týden slaví – bratr Miloš Štěpán, sestra Květa Blechová, sestra Josefína 

Křížová, sestra Beata Pilná, sestra, Miroslava Sršňová ml. 
Blahopřejeme, vyprošujeme moudrost, sílu a odvahu do dalších let. Vše nejlepší k narozeninám hodně štěstí 
zdraví a Boží požehnání. 

- Dnešní sbírka je určená pro náš sboru + archivní sbírka pro lidi zasažených tornádem 
- zveme Vás dnes také na posezení při kávě a čaji venku na zahradě 

 
Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. (Izaiáš 56,7) 
 
Přímluvná modlitba:  
 Pane Ježíši Kriste, prosíme o pomoc, když se snažíme zvládat své touhy a bojovat s tím, co je ti odporné a 

druhým ubližuje. Smiluj se, Pane, nad námi. 

 prosíme za všechny lidi, kteří se dostali do vleku nestřídmosti.  

 prosíme za lidi závislé na alkoholu, drogách, hracích automatech, za lidi závislé na práci či na druhém 
člověku. Smiluj se, Pane, nad nimi. 

 prosíme také za ty, kdo se ocitli v dluhové pasti, a za všechny kdo pošlapali svoji důstojnost kvůli své slávě. 
Smiluj se, Pane, nad nimi. 

 prosíme za rodiče, kteří nemají čas a zájem o své děti, a také za děti, které zapomněly na své rodiče a 
prarodiče. Smiluj se, Pane, nad nimi. 

 prosíme za vážně nemocné, umírající, pozůstalé, za děti a dospělé, kteří mají nějaké postižení. Za opuštěné a 
lidi bez domova, za všechny pronásledované. Smiluj se, Pane, nad nimi. 

 prosíme za lidi, kteří žijí v takových podmínkách, které si neumíme ani představit. Prosíme za mír a pokoj v 
našem světě. Smiluj se, Pane, nad nimi. 

 prosíme za požehnání pro tvoji církev všude na světě, prosíme za náš sbor, ať je místem lásky, milosrdenství 
a odpuštění. 

 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: Trio kluků 
 
Posláni: (1. Královská 8, 61) 
Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jeho přikázání tak jako 
dnes. 
 
Požehnáni: (Filipským 4, 7) 
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. 
 
Píseň: EZ 485 - Král věčný nás požehnej 


