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Kázání studentů teologie 

Mk 6, 7-13 

 
Oddíl dnešního evangelia je označován jako vyslání dvanácti. Dvanácti 

Kristových učedníků, kteří svým posláním měli pokračovat v započatém díle 

svého Učitele. Není tak úplně bez zajímavosti, zamyslet se nad číslovkou 

označující skupinu Dvanácti. Dvanáct synů měl Jákob, v němž se naplnila první 

část Hospodinovy smlouvy s jeho dědem Abrahámem. Dvanáct synů Jákobových 

se rozrostlo v dvanáct kmenů, podle některých údajů čítající více než šest set tisíc 

duší. Tyto kmeny tvořily základ budoucího Izraele. Ze země egyptské je vyvedl 

Mojžíš a na poušti tábořili v kruhu, každý pod svým praporem. A konečně Jozue, 

který přebírá vedení lidu po Mojžíšovi a jako první věc, kterou udělá, na 

Hospodinův příkaz vybere z každého kmene po jednom muži a řekne jim, aby ze 

dna Jordánu každý vynesl jeden kámen, dohromady tedy dvanáct kamenů podle 

počtu kmenů.  A nyní se v Novém zákoně setkáváme na stěžejním místě opět se 

stejným číslem. Nepochybně spolu souvisí, nepochybně mají vybraní učedníci 

reprezentovat Nových dvanáct kmenů, které nyní, Ježíš shromažduje kolem sebe. 

Zatímco Dvanáct staré smlouvy mělo střežit a opatrovat integritu své víry, 

Dvanáct Nové smlouvy má vycházet z této pevnosti a šířit víru mezi národy.  

 

Vlastně ani ne tak šířit víru jako takovou, to není vir, který Vás napadne dotekem 

nebo kapénkovou infekcí, ale svědčit o své víře. Dvanáct apoštolů se má na cestu 

vydat nalehko, jako by ani necestovali. Nemají si vzít ani chleba, tedy žádné jídlo, 

které je nezbytné pro fungování lidského těla a na který se tak těžko vydělává. 

Nemají si vzít ani mošnu, ve které by se jistě sešlo něco do zásoby. Nemají si vzít 

ani peníze, za které se dá koupit skoro vše, na co lidská mysl pomyslí. Nemají si 

vzít druhé šaty pro případ chladu, nebo kdyby si ty první zašpinili. V evangeliu 

podle Lukáše a Matouše si nemají brát ani tu hůl.  Pojišťovací agenti by šíleli 

z téhle představy a upřímně i mnoho z nás. Dvanáct má vyjít do světa, jako by se 

šli jen projít, a přitom na ně může čekat tolik nebezpečí a situací, v nichž nám 

nikdo nepomůže ... 

 

Ale oni se vlastně jdou projít a každý den jim má být domovem místo, kde jim 

budou naslouchat. Apoštolové se mají plně vystavit nebezpečím a nejistotě a dát 

se do rukou Božích, které se o ně, skrze lidi naslouchající, postarají. Posluchači 

mají apoštoly přijmout za bratry skrze Krista a co bychom pro rodinu neudělali?  

 



 3 

Kázání studentů teologie 

Ježíšovy pokyny vyslaným učedníkům vnímejme jako cestovní breviář pro misii 

církve. Je jasné, co má být jejím obsahem, ale není jasné jak to provést. Ježíš 

zdůrazňuje, JAK má žít a jak se má prezentovat ten, který ho hlásá. Pro nás je 

důležité vědět, jací máme být, abychom svým životem nemluvili proti tomu, co 

říkáme ústy. Kazatel nemůže učinit Slovo věrohodným, to je samo o sobě, ale 

může svým životem zamlžit či znehodnotit své hlásání a učinit je nevěrohodným. 

A učinit SE nevěrohodným. Nevěrohodným, tedy ne víry hodným. Ani on ve 

vztahu k Bohu, ani ve vztahu k posluchačům.  

 

Když nad tím člověk přemýšlí, opravdu mu stačí málo, aby žil, ale přesto může 

dát víc, než sám tuší. V jedné knize se píše, že „chudoba je nutná k tomu, 

abychom mohli milovat. Neboť když máš věci, dáváš věci, jen když nemáš nic, 

dáváš sám sebe, tedy miluješ“. Tato výpověď se hodí na člověka, který se 

s chudobou nebo láskou dosud nesetkal a musí si projít zkušeností na vlastní kůži, 

aby pochopil na samém dnu své materiální existence, jak může být duchovně 

bohatý. Pak se může vrátit do běžného života a hledat tu křehkou hranici mezi 

dostatkem a nadbytkem.  

Smyslem výpovědi dnešního evangelia je svoboda. Ježíš cílí na svobodu člověka 

od statků a ještě dál, na svobodu od široké škály závislostí, jako kariéra, pozornost 

druhých, názory autorit, móda, televize atd. Svobodu ale nemáme mít bezúčelně, 

má nám pomáhat v oddanosti a nasazení pro věc Kristovu, pro kterou se ale 

hlavně máme svobodně rozhodnout.  

Na jedné misce vah máme tedy chudobu apoštolů, na druhé však dar od Krista – 

moc (exúsia), která stojí proti a nad mocí nečistých duchů. Ač se to na první 

pohled nezdálo, učedníci přece jen nejsou tak bezmocní. I když nás dělí s původní 

Dvanáctkou téměř dva tisíce let, můžeme a my tady bychom asi měli svědčit o své 

víře svými skutky a svým životem. Každý po svém, každý svobodně. A doufat, že 

se nás v naší době Datové třeba někdy někdo ze své vůle s obezřetným zájmem 

zeptá: Vy jste věřící?  

A já bych odpověděla: A vy ne? 

 

Eliška Strakošová 
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Kalendář farní obce 

Pravidelné bohoslužby 

Neděle 10
00 

– eucharistická slavnost u sv. Máří Magdalény 

Neděle 11
00 

–
 
eucharistická slavnost v angličtině u sv. Klimenta 

Neděle 17
00 

– eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 

Úterý 18
00

 – eucharistická slavnost s nešporami u sv. Kříže 

Čtvrtek 18
00

 – eucharistická slavnost u sv. Rodiny 

Čtvrtek 17
30 

– eucharistická slavnost s kázáním studentů teologie u sv. Kříže 

Pátek 17
00

 – eucharistická slavnost u sv. Vavřince 

 

Událo se 

20. března se u sv. Vavřince od 13 hodin konala velká předvelikonoční úklidová 

brigáda, na které se sešel rekordní počet pomocníků. Ještě jednou velice 

děkujeme! 

28. března na Zelený čtvrtek od 21 hodin jsme se opět sešli na křížové cestě 

s ekumenickou účastí. Starokatolíci byli tentokrát v menšině. 

29. března na Velký pátek od 20,30 proběhly již potřetí netradičně zpracované 

Pašijové hry Moniky Mádlové. Tentokráte jsme mohli vidět pašijový příběh 

v podání pouze tří herců. 

30. března na Bílou sobotu byl v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně 

pokřtěn Michal Martin Nádvorník. 

 

Kalendárium 

Každé pondělí v 18,00 – setkání nad Biblí v Communiu. 

2.4. (úterý) od 19,00 – Filmový klub v Communiu, film: Rabínův kocour. 

3.4. (středa) od 17,00 – Tvůrčí psaní v Communiu. 

9.4. (úterý) od 19,00 – Biblická hodina v Communiu. 

16.4. (úterý) od 19,00 – Starokatolická specifika v Communiu. 

30.4 (úterý) od 18,00 – Bohoslužba s ekumenickým hostem, který poslouží 

Božím slovem (v jednání P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. z Římskokatolické 

církve). 

 

Narozeniny v dubnu slaví: 

Eliška Strakošová, Karel Štýbr, Šimon Bárta, Josef Husovský, Eva Kratinová, 

Jitka Tykalová. 

Přejeme hojnost Božího požehnání. 
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Nedělní a sváteční čtení 

7.4. – 2. neděle velikonoční 

 

Sk 5, 27-32 

Ž 118 

Zj 1, 4-8 

J 20, 19-31 

 

Bože, děkujeme ti, 

že se o těchto velikonocích 

znovu rozhořela naše víra. 

Prosíme tě: opatruj v nás 

tento dar věčného života 

a dej, ať všichni stále hlouběji chápeme, 

že jsme nebyli pokřtěni vodou, 

ale Duchem svatým, 

a že krev, kterou jsme byli vykoupeni, 

je krev tvého Syna Ježíše Krista, 

našeho Pána a bratra, 

který s tebou a Duchem svatým 

žije a život tvoří na věky věků. 

 

 

8.4. – Slavnost Zvěstování Páně 

 

Iz 7, 10-14 

Ž 40 

Žd 10, 4-10 

L 1, 26b-38 

 

Bože svého lidu, 

anděl zvěstoval Marii i nám, 

že se tvůj Syn stane člověkem. 

Naplň naše srdce svou milostí 

a veď nás jeho utrpením a křížem ke slávě vzkříšení. 

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, tvého Syna, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí na věky věků. 
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Nedělní a sváteční čtení 

14.4. – 3. neděle velikonoční 

 

Sk 9, 1-20 

Ž 30 

Zj 5, 11-14 

J 21, 1-19 

 

Bože, světlo tvé moudrosti osvěcuje bloudící, 

aby našli svůj domov u tebe. 

Pomoz nám žít tak, 

abychom nebyli křesťany jen podle jména, 

ale celým svým životem. 

Prosíme tě o to 

skrze Ježíše Krista, tvého Syna, 

našeho Pána a bratra, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí navěky věků. 

 

 

21.4. – 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého pastýře 

 

Sk 9, 39-43 

Ž 23 

Zj 7, 9-17 

J 10, 22-30 

 

Bože, pastýři svého lidu, 

ty jsi svého Syna Ježíše nezanechal napospas smrti, 

ale probudil jsi ho k životu bez konce. 

On nás všechny nazývá jménem 

a volá nás ke svobodě. 

Dej, abychom slyšeli jeho hlas 

a následovali ho na cestách svého života. 

Skrze něho tě chválíme v Duchu svatém 

nyní a navěky. 
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Nedělní a sváteční čtení 

23.4. – Svátek Vojtěcha, biskupa a mučedníka 

 

Sk 13, 46-49 (Ko 1,24-29; 2, 4-8) 

Ž 96 

J 10, 11-16 

 

Dobrý Bože, ty jsi povolal biskupa Vojtěcha, 

aby byl poslem tvého světla 

a naplnil jsi ho horlivostí a odvahou, 

aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí. 

Osvěcuj naše srdce, 

abychom i my ve své době zvěstovali tvé veliké skutky 

a radostně svědčili o tvém poselství 

– o Ježíši Kristu, tvém Synu, našem bratru, 

který s tebou a s Duchem svatým 

žije v našem středu nyní a na věky. 

 

 

28.4. – 5. neděle velikonoční 

 

Sk 11, 1-18 

Ž 148 

Zj 21, 1-6 

J 13, 31-35 

 

Bože, náš Otče, 

vykoupil jsi nás skrze svého Syna 

a ujal se nás jako svých milovaných dětí. 

Pohleď na všechny, kdo věří v Krista, 

a dej, ať ve spojení s tebou najdou pravou svobodu 

skrze něho, našeho Pána, Ježíše Krista, 

který v jednotě Ducha svatého 

s tebou žije a působí navěky. 
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Farní vyúčtování za měsíc duben 2013 

Příjmy: 

 

sbírky: ..................................................... 1.927,- 

příspěvky: ............................................... 1.500,- 

 

 

 

CELKEM: ............................................... 3.427,- 

 

 

Výdaje: 

 

telefon: ...................................................  1.101,- 

agape: ...................................................... 4.114,- 

 

 

 

CELKEM: ............................................... 5.215,- 

 

 

ROZDÍL: ............................................ - 1.788,- 
 

 

 

Stav účtu k 1.4.2013: .......................... 910.637,- 

Stav pokladny: ...................................... 29.061,- 

CELKEM: ......................................... 939.698,- 

 

 

 

 

 

 

 
Křižovatka – měsíčník. Vydává Farní obec starokatolické církve v Praze. 

Vydáno : 1.4.2013. Neprodejné. 

Kontakt: Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6; email: stkat@starokatolici.cz; http://praha.starokatolici.cz 
© 2013 


