
3. neděle po Zjevení Páně v Litomyšli, 26.1.2020

Introitus: 

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. (Lukášovo 
evangelium 13:29)


Čtení z 10. kapitoly evangelia Matoušova, verše 1 až 25:

„Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali 
každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou: Šimon, zvaný Petr, jeho 
bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub 
Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.

Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce 
nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo 
království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, 
démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani 
měďáky do opasků; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je 
dělník své mzdy‘. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho 
hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj 
vám.‘ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj 
vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu 
nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a 
gomorské v den soudu než tomu městu.

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako 
holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách 
vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i 
národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám 
bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Vydá na 
smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni 
nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou 
pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se 
všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. 24  Žák není nad učitele ani sluha nad svého 
pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali 
Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!“


Učedníci 
Až příliš často je za zbožného člověka brán ten, kdo chodí do kostela, bývá vepředu, chválí Pána 
hlasitě, vede mnoho řečí a může se pyšnit i tím, že se nejméně dvakrát do týdne postí a dává 
desetinu ze svého příjmu, dokonce i z máty, kopru a kmínu. Avšak zároveň se vůbec tento člověk  
neliší od světa, od kterého se záměrně izoluje, protože se nedívá na televizi a na internet, 
nesleduje politiku ani ceny na burze a zásadně nechodí mezi nevěřící lidi a už vůbec ne třeba na 
ples a nebo do hospody. Jen si ten náš člověk nevšiml, že je při tom jako ti ve světě. Podezírá, 
pomlouvá, vnucuje druhým své názory, nedělá smlouvy a když je dělá, tak je nedrží. Potácí se ve 
výbuších vzteku, úporně prosazovaných návycích a nebo jen pohrdá jinými, jako ten farizeus v 
příběhu Pána Ježíše o dvou modlitebnících v chrámě, který jsme si před měsícem připomínali z 
Lukášova evangelia 18. kapitoly (9-14). Pokud se zbožnost chápe jako tento náboženský 
tělocvik,  tak já se pokouším opakovaně říkat, že je to jinak, zcela jinak. Dnes budeme mluvit o 1

učednictví. A pokud - a to platilo před Kristem stejně, jako po Kristu - věřící nežije učednicky, tedy 
nepřijímá a nepředává, co získal - stává se nadřazeným a domněle zbožným. Žije s klamným 
pocitem lepšího člověka, který se nemá ušpinit.


Zbožností, blahočestím, jak překládá řecké, původně nenáboženské slovo eusébia ruské 
blahoslaví, se rozumí sebeutváření, blahočestím je sebeformování do nádoby Ducha svatého. Je 
to získávání vnitřní ušlechtilosti. „Blahočestná duše poznává Boha. Býti blahočestným znamená 

„Německý výraz fromm vyjadřuje původně to, co je vynikající a zdatné. Zbožný je tedy statečný, 1

spravedlivý a dobrý. Vlivem Lutherova překladu Bible se od 16. století prosadilo náboženské užívání slova 
zbožný, pius v jazykovém cítění natolik, že ostatní významy byly stále více zatlačovány. (Zdroj viz níže). Proti 
Lutherově lidové zbožnosti kontrovala strategicky katolická církev spolu s Habsburským domem pojmem a 
fenoménem Pietas Austriaca, který zahrnoval především úctu k Panně Marii, ke kříži, k eucharistii, světcům 
a opět k relikviím. Tedy veskrze jen náboženské pojmy. 
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plnit Boží vůli a nebýt závistivý, být ctnostný, mírný a štědrý. Spojovat druhé a hledat jejich dobré 
stránky. Eusébia znamená: „Být společenským a družným, nebýt hašteřivým, a dělat vše, co se 
líbí Bohu.“ (Svatý Antonín, poustevník na přelomu 2. a 3. století). Ano, jestli Českou republiku 
něco postaví na nohy, tak je to probuzení lidské mysli, které povede k uctivému, pravdivému, 
slušnému a sociálně citlivému prostředí, ve kterém se člověk nebude bát o holý život a bude mít 
čas a klid na poznávání Božích cest. (1. Timotejovi 2:1-4)  
2

Jako vy i já se modlím se za probuzení. Velké probuzení. Ale já se přiznám, že tím ale nemyslím 
náboženské probuzení, o němž jsme snili - jež by nejdříve naplnilo kostely. Bude to však 
probuzení mysli, ve kterém se lidé chytí za hlavu, přiznají si, že lžou sami sobě a že tak lacině věří 
hloupostem, které někdo napovídá z obrazovky. Začnou hledat poctivé vyrovnání, začnou počítat, 
možná budou méně demonstrovat v davu a budou více demonstrovat ve svém vlastním 
sousedství, ve svém řemesle a svém postavení. A pak možná přijdou do kostela. A možná také 
ne…


Na cestě k blahočestí, k proměně charakteru a sebeutváření či sebeformování do nádoby Ducha 
svatého nabízím několik dovedností. Ty dovednosti samy nejsou cílem, ale nástrojem k dosažení 
oné zbožnosti. Předložil jsem vám Rozjímavou modlitbu. Postupně budu nabízet další nástroje: 
Dnes Učednictví, příště u prostřeného stolu Večeři Pánovu, pak v pěti krocích práci s textem, čtení 
s Duchem svatým, jak se někdy říká Lectio divini, a pak ještě Půst, což bude asi už v postním 
období.


Učednictví dáváním 
Pán Ježíš poslal svých dvanáct učedníků a později ještě jiných sedmdesát na cestu po Izraeli. 
Nezatěžoval je cestou po Samařsku a k pohanům, tam šel pak sám. Asi i těch dvanáct a určitě 
těch sedmdesát poslal v párech. Šli po dvou. Jakpak se asi dělili? Nebyla to procházka dvou 
kamarádů, ale nebezpečná cesta, kde měl jeden druhého jistit. Šli podle volby svého Mistra a 
Pána. Kázali o tom, že je Království Boží za dveřmi, vždyť přicházelo s Ježíšem. Šli o pár kroků 
dříve, než on. Měli moc uzdravovat, probouzet mrtvé k životu, malomocné očišťovat a vracet 
domů a do práce, démony vymítat. Ale byla tu jedna komplikace, nesměli se usadit, nesměli svou 
službu zpeněžit: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (10:8) řekl jim Pán. A dodal, že nemají mít 
zásoby, že mají žít na té cestě z „ruky do huby". 


Hodně z toho se nedá ani domyslet. Z tohoto učednického nasazení ani nemůžeme všechno 
pochopit. Jsme jinde, v jiném čase. Máme svá povolání, rodiny a majetek. Ale nesmí a nemůže 
nás to nechat v klidu. Některé církve a náboženské společnosti takhle pracují téměř doslovně. Ale 
i tam něco skřípe. Nedá se to zcela aplikovat. Jejich členové jsou na pochodu, jdou po dvou ode 
dveří ke dveřím. Ale nejsou srozumitelní. Lidé se jich spíše bojí a nechápou je. Jiní - a mezi nimi i 
my - upozorňují, že učednické nasazení patří ke všem stránkám a kapitolám života. Že s 
učednictvím je dobré v rozvrhu svého života počítat.


Máme v britské Bristolu Andreje Kašického a ten hned v pondělí cestou do školy zjistil, že po 
cestě je kostel. Všiml si, že v Alma Church nabízejí v pondělí večerní konverzační hodiny pro 
studenty. Zašel tam. Vzal si jej hned do péče pár zralých mužů, bankovní úředník a ještě někdo. 
Měl jsem to jako před očima. Zažil jsem to u jiných v Londýně v roce 1994. Jít v Anglii do 
důchodu, to je pro křesťana radost. Jde totiž sloužit Pánu a vyčlení část svého času pro službu. Je 
konečně volný! Nabídne své síly svému kazateli, jak oni říkají ministrovi, a slouží. A tak se ptejme:


A jak se to učednictví dělá u nás, když se díváme na svůj plný kalendář? Podívejme se do 
evangelia. Pokud jsou učedníci ve službě předávání, nehledají další domov. Neusazují, jsou na 
cestě a docela prostě dělají kontakty. Vyptají se na veřejnou pověst lidí a jdou, ověří si to. A dávají 
to, co dostali a co mají. Tedy pokoj. Učedníci nemuseli moc mluvit. Pozdravili a řekli svou zprávu o 
Božím království. Často stačil jen ten pozdrav a už je hnali… Žádné zchytralé řečnění. Když nám 
nebude stačit pozdravení „Dobrý den!“ - tedy starou řečí: „Pokoj vám!“ a hned z nás nebude 

 Viz zdroje: Pavel Zahradník, Disertační práce na Ústavu českých dějin UK (2016) - Rekatolizační praxe v 2

lokální perspektivě, Vztah rekatolizace a obnovy církevní správy v Boleslavském kraji a severní části 
Hradeckého kraje (vybrané otázky)  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140049446, zvl. na straně 
47nn. Anna Corethová, Pietas Austriaca, fenomén rakouské barokní zbožnosti, Centrum Aletti, Olomouc, 
Roma, 2013 a https://cs.wikipedia.org/wiki/Blaho%C4%8Dest%C3%AD
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jasno, co neseme, tak se ztratí to kouzlo. Když se tohle dávání zastaví, zastaví se i přísun. A když 
budeme dělat všechno pro to, aby nás odnikud nevyhodili, dokonce přestaneme mluvit a nebo 
budeme mluvit tak, jak lidé chtějí, pravděpodobně nás propustí náš Pán.  

Ještě jednou stručně k tomu učednickému dávání. Cestou učednictví je: 1. Mám jít s kolegou, 
třeba i s tím, kterého bych si jinak nevybral. 2. Mám dávat, co jsem dostal. Ne to, co bych chtěl 
dát a co lidé chtějí přijímat. Nemusím řečnit, mám dát prostá slova evangelia. 3. Nemám si z toho 
udělat řemeslo a nemám žádat za učednictví mzdu. 4. Mám žít na cestě učednictví z víry, ne ze 
zásob, které bych si dělal.  5. A mám umět odejít důstojně, ať nás přijmou a nebo nepřijmou. To 
jsou všechno vnější rady, prvních pět kroků učednictví. 


Učednictví přijímáním 
Ještě něco vyžaduje Pán od učedníka. Protože posílá své učedníky jako ovce mezi vlky, a proto 
mají mít výzbroj dobrého charakteru: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy 
obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ (10:16) Dva rysy - obezřetnost hadů a bezelstnost 
holubičí. A to najednou. Nenechme se vyvést z míry tím, že jde o tvory, kteří nemají žádnou 
příbuznost. Dokonce symbolizují v našich představách dvě krajnosti, černou a bílou. Kristus Pán 
nechce, aby měli učedníci holubiččí peří a hadí šupiny, aby létali zároveň, co se plazí. Má na mysli 
dva charakterové rysy z celé té zvířecí výbavy. Překládá si je do biblické řeči a lidských podmínek:


Obezřetnost a opatrnost hadů. Had se líbí našemu Pánu pro to, co bylo jeho výsadou už v ráji. 
Tam naši překladatele Bible překládají, že to byla zchytralost, což nezní moc laskavě a 
předznamenává to hada negativně. Je tam ale hebrejské árúm  a v Septuagintě řecké fronimos. A 3

to je více: Poznání, dovednost, civilizovanost  a moudrost. A to si cení i v našem textu. Stejné 4

slovo, jaké je v původním jazyce použito u prozíravých panen (Matoušovo evangelium 25) a 
moudrého muže, co staví na skále a ne na písku (Matoušovo evangelium 7). Tu darovanou 
moudrost a dovednost had v ráji necivilizovaně zneužil ke svému většímu vlivu, namísto k Boží 
slávě. A ono to mělo být naopak! Pán však velí, že chce u učedníků tu původní vlastnost. A k 
upevnění a získání této prozíravosti chce určité cvičení a ne jen vrozené kvality. Cvičení charakteru 
nemá vždycky jen náboženské rysy. Učedník se vzdělává, učí, opakuje, trénuje a promýšlí. 
Učedník napodobuje svého Pána. Učí se to, byť by to vyžadovalo utrpení a námahu či kříž. - A kříž 
je to nejcivilizovanější dobro! 


Bezelstnost či sprostnost holubice? To je přesně to, co chybělo moudrému a dovednému 
hadovi: Nezkušenost ve zlu. Apoštol Pavel římským křesťanům přeje (16:19) přesně toto: „Všude 
se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a 
nezkušení ve zlu.“ či „prosti toho, co je zlé“ říká jiný překlad.

Jako ta holubice, co vylétala z Noemovy archy, když vody opadaly. Nesedla by si na mršinu, 
potřebuje suchou zem a semínka. Potřebuje zralé plody a v nich semena do svého volátka, kde se 
tvoří „mléko“ pro holoubátka. A pokud semínka neměla, vracela se k Noemovi zpět, protože měl 
zrno…


A pokud nemá učedník tyto dva rysy, neobstojí. Proč? Protože nepřítelem nebude někdo od 
pohledu nepřátelský a zlý, ale často ti nejbližší. Tak to říká Pán. Pod tlakem svých představ o 
našem životě bude proti nám vlastní rodina a v textu evangelia i synagóga, což dnes odpovídá 
společnosti, komunitě, ve které žijeme. Nejenom nábožensky vyloženo - církev, ale více - místo, 
kde se sdílely všechny obecní věci. A učedníci mají obstát v takové nepřízni. K tomu potřebujeme 
moudrost a bezelstnou lásku k dobru. Pán nechce, abychom vynikli a byli nejlepší, nemá 
nadměrné požadavky, nechce příliš: „Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby 
žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán.“ (10:24n)  Chce nás vést svou cestou. Nemá 
představy o našich skvělých výsledcích. Stačí mu, když učedníci obstojí.


  Filip Čapek, Kazatel, zneklidňující kniha pro neklidnou dobu (CBS AV ČR 2016), píše, že je to hříčka z 3

Genesis 3:1 a 7, v níž jde o to, že lidé chtěli být také moudří a chytří árúm a zjistili, že jsou nazí éjrom

 Civilizovanost je stav, který vychází z určitých hodnot, je to vědomí autority nad sebou, respekt k 4

symbolům a úcta k pravidlům, pocit zodpovědnosti a potřeba přijmout a předat dědictví a úkoly.
�3



3. neděle po Zjevení Páně v Litomyšli, 26.1.2020

Závěrem: 
1. Abychom zbožně zvládli svůj život se všemi úkoly, musíme si říct: Jsme učedníci Pána Ježíše 

Krista. Bez učednictví to nejde! Nebudeme dost zbožní, pokud nebudeme předávat, co jsme 
dostali a bez toho, aby se náš charakter dotvářel přijímáním, cvičením. Jsme učedníci 
Ježíšovi. A co je víc?! To je vrchol všeho, k čemu můžeme být pozváni. Mějme hrdost 
podobnou těm anglickým seniorům.


2. Máme co dávat a nikdy se nedobereme dna. A víme jak to vše předávat. A tak musíme 
předávat! Nevzrušeně. Ani hlesnutí o kříšení z mrtvých… Tam nic nebylo?! Nic jsme nečetli. 
No, protože to není podstatné! Důležité je, že se přiblížilo království - tedy Ježíš je ve dveřích! 
O to jde.


3. Pán má požadavek na náš charakter. Nevadí mu nemoci a slabost těla. Co si žádá? (viz 
příklad Václava Ždárského - citace níže). Pán si žádá si moudrost a opatrnost. Proto 
nemůžeme končit jinak, než pokornou prosbou, aby nás třeba skrze utrpení k tomuto dvojímu, 
nám nepřirozenému charakteru přivedl. Tohle sami nedáme ani náhodou. On to umí.  
Že je to vysoká prosba? Je. Ale od toho je modlitba, aby vyslovovala prosby, které nás 
přesahují: Tvé království, tvá vůle a ještě větší svatost tvého jména; to taky zrovna není moc 
málo.  


Amen


Na cestu: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme 
poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká 
zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho 
zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k 
ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke 
zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“  (1. Petrův dopis 1:3-7)  


- - - 
 
V pátek zemřel kolega husitský farář, kdysi mládežník z Pardubic, Václav Žďárský. Básník, zpěvák 
a skladatel, spisovatel. Sdíleli jsme spolu jednu chemičku. Já tři a půl roku, on dvacet dva. 
Vzpomíná v knížce Chemička, má láska těmito slovy: 


Psal se rok 1970. Seděl jsem na chodbě pedagogické fakulty a měl za sebou úspěšně složenou 
přijímací zkoušku z hudební výchovy. Čekala mě ještě čeština. Přišel táta – měl ten den v Hradci 
také co dělat, a když byl hotov, přišel mě morálně podpořit. A tak jsme tu seděli, v letním žáru na 
příjemně chladivé chodbě, já s tátou jak prvňáček u zápisu, čekali jsme až mne zavolají. Adepti 
učitelství vcházeli a vycházeli, volali nás abecedně, takže jsem nakonec zůstal na chodbě s tátou 
sám…


Přišel jsem na řadu. Komise, usazená kol velikého stolu, vypadala velice důstojně. Jen Komenský 
v ní chyběl. Vytáhl jsem si Karla Čapka. Můj milovaný autor! Lepší otázku jsem si nemohl přát.

Zeptali se mne, zda byl Karel Čapek komunista. Odpověděl jsem po pravdě, že nebyl a že 
dokonce napsal vysvětlení proč není komunistou.

Zeptali se mne, jak to, že dílo Karla Čapka přesto vychází v obrovských nákladech v Sovětském 
svazu. Odpověděl jsem, že to bude asi tím, že sovětští soudruzi správně pochopili, že kvalitu 
člověka nelze posuzovat jen podle stranické příslušnosti.

Velice chladně mi poděkovali a oznámili, že nejsem přijat.


Když jsme s tátou scházeli ze schodů, dohnal nás jeden ze členů komise, ten nejmlčenlivější, co 
mě předtím zkoušel z hudební výchovy, stiskl mi ruku a řekl, že je mu to velice líto, že jsem dobrý 
muzikant a že jsme mohli být dobrými kamarády.


Normalizace začala. Táta farář, který se rudým nikdy neklaněl, matka učitelka, která léta nemohla 
učit, jenom proto, že byla ženou kněze. Táto, táto! Tys mi to zavařil! Ne, že bych ti to vyčítal. 
Naopak, jsem ti za to vděčný. Tvá nedobrá pověst nepřítele lidu, flanďáka a černoprdelníka mě 
ochránila, takže jsem ani náhodou nemohl skončit v řadách rudých magorů. Díky tobě se ze mne 
nestal pedagog, vštěpující dětičkám socialistickou morálku. Díky tobě jsem se nikdy nemusel 
plazit před mocnými. Jedině Bohu ses klaněl.
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