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Těšme se z pozvání, které jsme si nezasloužili
Zkušební kázání Matěje Chába v Plzni 22. října 2017 (ke zkouškám
výpomocných kazatelů)

Čtení (Gn 7, 11 – 24)
Text (Mat 25, 1 – 13)

Milé sestry a milí bratří,

Ježíšovi jde o to, aby učedníci
pochopili vážnost situace. Aby po-
chopili, jak to bude, až přijde po-
druhé: Tehdy budou dva na poli, je-
den bude přijat a druhý zanechán.
To jim Ježíš říká jen malou chvíli
předtím, než začne vyprávět podo-
benství o deseti družičkách, které
jsme právě slyšeli.

Proč bude jeden přijat a druhý
zanechán? Protože ten jeden měl
horší šaty, a druhý ne? Nebo pro-
tože byl z tradiční věřící rodiny, a
ten druhý ne?

Aby svá slova vysvětlil, klade
Ježíš před učedníky obraz, který
museli důvěrně znát – obraz svatby.
Učedníkům dobře pochopitelný ob-
raz veselí a radosti.

Učedníkům jistě ano – ale nám,
kteří se na něj díváme ze Západu a
o dva tisíce let později, těžko sro-
zumitelný. Tak těžko srozumitelný,
že v něm zkoušíme hledat znamení
a zašifrované vzkazy. Zkoušíme při-
jít na to, co Ježíš mínil, když mlu-
vil o oleji, co chtěl říci, když mluvil

o ohni v lampách. . . .

Zkusme odložit naše brýle zá-
padní kultury a sledujme samotný
příběh podobenství jako vyprávění
prosté skrytých významů. Jako di-
váci stojící trochu stranou dění, ale
s dobrým výhledem.

Ježíš mluví o deseti družičkách,
z nichž bylo pět pošetilých, dneska
bychom možná řekli, že pět bylo
trochu potrhlých nebo praštěných„
a druhých pět rozumných. Spíš
ÿopatrných”, jak to překládají kra-
ličtí. Ona ta rozumnost nemá da-
leko k moudrosti. A ani rozumné
družičky v příběhu moc moudrosti
neosvědčily.

Jedny od druhých se liší jen
málo. Ty opatrné si doma nezapo-
mněly lahvičku s olejem do lampy,
a ty pošetilé ano. Jedny byly při-
praveny i na dlouhé čekání, ty
druhé ne.

To ostatní až do ženichova pří-
chodu už proběhlo v podstatě pro
pět opatrných i pět pošetilých po-
dobně. Opatrné čekaly stejně jako
pošetilé. Kdyby ženich přišel za
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Slzy, marné slzy
Eliška Novotná

Útlou knížku Slzy, marné slzy,
kterou si můžete koupit ve farní
kanceláři, bych vám všem moc ráda
doporučila. Napsala ji Eliška No-
votná, maminka naší budoucí paní
farářové Ruth Šormové. Jako malá
bydlela na Vinohradech někde po-

blíž Perunovy ulice. Vyprávění je
zasazeno do 50. let 20. století.
Autorka neměla vůbec jednoduché
dětství, a tak měla velkou potřebu
se z traumat vypsat. Proto ten ná-
zev knihy Slzy, marné slzy.

Všechna místa, o kterých píše,
procházím už 18 let, co jsem se
do Prahy přivdala, a mám je moc
ráda. Tchán, který se narodil v na-
šem domě v Kladské ulici, často vy-
práví o Vinohradech, o svém dět-
ství, o obyčejném životě v té době.
A já jeho vyprávění moc ráda po-
slouchám. Tak jsem s očekáváním
vzala do ruky knihu plnou vzpomí-
nek i historie našeho okolí. Přečetla
jsem ji jedním dechem. Chvílemi
je plná smutku, tak jako některé
dávné vzpomínky, které si neseme
my všichni, chvílemi je úsměvná.
Vypráví o životě obyčejných lidí,
kteří to neměli jednoduché. Zvlášť,
když komunistický režim zasahoval
do soukromí každého jednotlivého
člověka, každé rodiny a po válce
dělal lidem život zbytečně o tolik
těžší. Člověk si uvědomí, jak máme
dnes život plný blahobytu a svo-
body.

Eva Svobodová
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světla, šly by v průvodu všechny.
Opatrné usnuly stejně jako po-

šetilé. Opatrné družičky navíc ještě
daly těm pošetilým radu, která jim
dost možná nakonec zavřela dveře
na svatební veselí: Nesoustřeďte se
na průvod, hlavně se soustřeďte na
to, abyste měly všechno, jak má
být. Tak běžte a kupte si ten olej,
protože my se bojíme, že by nám
nestačil, a dělit se nebudeme.

Pošetilé družičky tu nerozum-
nou radu poslechly. Běžely na tr-
žiště daleko od průvodu, daleko od
ženicha. Jako by bylo důležitější,
aby měly všechno tak, jak velí tra-
dice. Aby šly na svatbu tak, jak
chodily jejich mámy a babičky a
prababičky. Se svítící lampičkou.
Tak důležité to pro ně bylo, že ani
nezkusily jít za ženichem, vyznat
se z toho, že doma zapomněly lah-
vičku s olejem a poprosit ho, aby je
nechal ve své blízkosti, i když jejich
lampy budou vyhaslé nebo budou
čadit.

Ty pošetilé družičky si mys-
lely, že z toho, když si zařídí ještě
pár věcí, aby mohly jít v prů-
vodu v plné parádě, se nestřílí.
Že nikomu nebude vadit, když při-
jdou nepřipravené na dlouhé če-
kání. Ženich obvykle nechodí upro-
střed noci.

Možná si říkaly, že když při-
jdou pozdě, ženich to pochopí. Po-

chopí, že nemůžou přece myslet na
všechno. Pochopí, že tradice je dů-
ležitější než společný průvod a spo-
lečná radost ze svatby. A nebude
mu vadit, že s ním nepůjdou.

O tom, jak probíhaly svatby za
Ježíšovy doby, toho moc nevíme.
Ale ještě nedávno byly na pales-
tinském venkově na svatbu za dru-
žičky zvány všechny holky na vdá-
vání, co jich vesnice měla. A po-
dobně jako v našem podobenství
vyšly tyhle holky na vdávání s že-
nichem k nevěstě, a pak je oba do-
provodily do jeho domu. Ženich byl
oblečený do zářivě čistého šatu a
celý průvod zpíval, tancoval a ra-
doval se.

Pozvání je tedy pro všechny.
A jak tohle pozvání využijí – to
je na každé z nich – pokud jde
o pozvání na svatbu – a na kaž-
dém z nás, pokud jde o pozvání do
nebeského království. Tady jsme,
milé sestry a milí bratří, u jádra
Ježíšova podobenství, tady je od-
pověď na otázku, proč těch pět
pošetilých družiček nemohlo vejít
do ženichova domu. Nebraly svoji
účast na svatbě dost vážně. Nesou-
středily se na to, že je důležité jít
s ženichem – být s ním během ob-
řadu, slavit s ním v očekávání a ra-
dosti. Nebyly připravené na to, že
ženich nemusí přijít ve chvíli, kdy
ho ony budou čekat. V obvyklou,
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předvídatelnou hodinu. Nebyly při-
pravené na to, že může přijít upro-
střed noci, kdy všichni spí.

A pak je v podobenství ještě
jedna důležitá chvíle. Na vesnické
svatby, o kterých jsme mluvili, jsou
zváni všichni po celou dobu ve-
selí. Na svatbě, o které mluví Ježíš,
najednou vyprší čas. Pozvání pře-
stane platit, dveře se zavřou a ti,
kdo nebyli v průvodu a nevešli do
jeho domu, se už veselit nepůjdou.
Ženich zavřel dveře domu radosti,
a kdo nestihli vejít, se s ním nera-
dují.

A takové to bude v den Kris-
tova druhého příchodu. V ten den
přijde chvíle, kdy Hospodin zavře
dveře oddělující náš svět od radosti
nebeského království. O zavřených
dveřích jsme dnes, milé sestry a
milí bratří, už slyšeli. Hospodin za-
vřel dveře archy za časů Noeho, za
dnů potopy. A pro toho, kdo nebyl
v arše, nebylo spásy.

Mezi příběhem o potopě a po-
dobenstvím o deseti družičkách je
ale jeden veliký rozdíl. Do archy,
do života po potopě, pozval Hos-
podin jen Noeho a jeho dům. Z lidí
už nikoho jiného. Ostatní žádné po-
zvání nedostali. Hospodin je pro je-
jich hříchy nepozval do života.

Do nebeského království jsme
zváni všichni a jen díky Ježíši
Kristu nám naše hříchy nejsou pří-

těží. Jen to pozvání musíme mít
stále na paměti a musíme být při-
praveni jej v každém okamžiku na-
šeho žití přijmout. Pozvání platí,
na nás je abychom byli připraveni
je slyšet a ve chvíli Kristova dru-
hého příchodu byli připraveni je
přijmout.

Vraťme se, milé sestry a milí
bratří, na svatbu, k zavřeným dve-
řím do domu veselí a radosti.
Buší na ně pět pošetilých druži-
ček. Ženichova odpověď: ‘Amen,
pravím vám, neznám vás´, která
zní na první poslech tvrdě, je
v tomto světle docela pochopitelná.
On neví, co tu těch pět družiček
chce – neviděl je v průvodu, ne-
viděl je v domě nevěsty a nešly
s ním ani do jeho domu. Mohl za-
slechnout, že tu ještě nějaké dru-
žičky běhají po trhu a možná při-
jdou do průvodu, až si zařídí, co
potřebují. . . Tak jen říká – neznám
vás, neviděl jsem vás v průvodu.
Nebyly jste se mnou, když jsem šel
s ostatními hosty do svého domu.
Neradovali jsme se společně a na
tuhle svatbu nepatříte.

Ježíš už nepotřebuje vysvětlo-
vat, proč na svatbu nepatří. Ženich
těch pět panen, které mají zapá-
lené lampy a tlučou u jeho dveří,
opravdu nezná. Nemohl se s nimi
seznámit, protože nešly v jeho sva-
tebním průvodu. Ne proto, že by
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Naše spolupráce nebyla zcela
prostá nedorozumění a střetů
různých pohledů na tutéž věc.
Mám však pocit, že jsme se na-
učili se vzájemně přijímat se
svými silnými stránkami i li-
mity, respektovat a chápat se,
nenutit druhého od svých oče-
kávání, což nepovažuji jenom
za lidské dílo. A jsem stále pře-
svědčená, že to je lepší než být
„držitelemÿ pravdy. Přesto –
jak se na toto obtížnější ob-
dobí díváš s odstupem času?

Bylo to pro mě velké školení po-
kory, ale jsem za něj vděčná. Mys-
lím, že krize jsou dobré k tomu,
aby člověk poznal sám sebe, pocho-
pil, co je důležité a co ne. Můžu
přiznat, že jsem se nikdy tolik ne-
modlila jako v prvních letech tady.
A naučila jsem se, že věci mohou
být i jinak, než se to líbí mně, a
přitom to nemusí být špatně. Ne-
výhodou pro mě byl fakt, že jsem
tu v týdnu byla bez manžela a chy-
běla mi jeho podpora. Často jsem
se cítila dost sama.

K čemu se chystáš nyní? Na-
stupuješ do důchodu, ale ur-
čitě to neznamená konec farář-
ské práce. Jaké máš plány pra-
covní i rodinné?

Už bych nechtěla mít svůj sbor.
34 let jsem každou neděli na jed-

nom místě, i když ostatní odjíž-
dějí na víkend ven. Na Vysočině mi
to tolik nevadilo, děti byly malé a
neměli jsme potřebu někam odjíž-
dět. Teď je to jiné. Vnoučata máme
v Českých Budějovicích a v Ra-
dotíně, čtvrté přibude na jaře na
Moravě kousek od Letovic. Sama
jsem zažila velikou pomoc své ma-
minky, když jsem měla malé děti, a
tak bych také chtěla být svým dce-
rám i snaše k ruce, budou-li o to
stát. Myslím, že „hlídací babičkaÿ
se hodí, nejen když jsou děti ne-
mocné. A těším se, že zase po 10
letech budeme s manželem spolu.
Určitě se nebudu nudit, Mirek je
podnikavý člověk, ještě bude pra-
covat a možná „užijeÿ i občasnou
sekretářku. A na Vysočině je něko-
lik neobsazených sborů, kde občas
potřebují kazatele. Obávám se, že
žádostí bude víc než dost. A když
bude přece jen čas, na zahrádce je
vždycky co dělat, možná se dá i
něco namalovat nebo nafotit. Taky
si stěhuju do Cetoraze piáno, takže
se třeba znovu trochu naučím hrát.
A víš, kolik krabic knih stěhujeme?

Přejeme ti, aby sis na všechny
ty knihy našla čas a aby ti
všechno, co budeš po odchodu
z Prahy dělat, dělalo radost.

Ptala se Jana Šarounová
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kdo je aktivní a věnuje sboru hodně
času. Seniorát v Praze jako sdílení
mezi sbory moc nefunguje. Velké
sbory si vystačí samy, nepotřebují
podporu. V Moravči se stalo, že
když jsme měli bohoslužby do rá-
dia, v Horních Dubenkách zrušili
svoje bohoslužby a přijeli k nám,
aby nás podpořili. Tady to bylo
obráceně: když bylo vysílání bo-
hoslužeb do televize, někteří čle-
nové sboru zůstali doma a kou-
kali na televizi. . . Podobné je to ve
vztahu k ekumenickým shromáž-
děním. Lidé jsou rádi, že se ko-
nají, ale sami se jich neúčastní.
Možná se v tom odráží postoj kon-
zumentů různých kulturních akcí
včetně toho, že si člověk vybírá, na
co půjde. Církev ale nežije bez nás
a bez naší účasti.

Z kterého úseku své práce
v našem sboru máš největší
radost a pocit, že se se ti
v něm dařilo? V čem vidíš silné
stránky našeho sboru? Co bys
naopak považovala za dobré
posílit, protože je z tvého po-
hledu slabší?

Ráda jsem pracovala s konfir-
mandy. A vlastně jsem se neplá-
novaně hodně věnovala i katechezi
dospělých, díky novým zájemcům
o křest. Musela jsem si sama ujas-
nit, co vlastně znamená být křes-

ťan. Čemu věřím? A jak to jed-
noduše říct? Vypadá to divně, ale
když člověk vyrůstá v církvi, ně-
které věci jsou tak samozřejmé, že
o nich ani nepřemýšlí a pak je ne-
umí formulovat. To je myslím také
náš problém ohledně misie. Za dů-
ležité pokládám chvilky pro děti
před kázáním a požehnání dětem
při Večeři Páně. Jako dítě jsem
se vždycky cítila hrozně ochuzená,
že tam nesmím, a vím, že děti to
požehnání hodně prožívají. Je po-
třeba, aby věděly, že Pán Bůh není
jen pro dospělé. A aby se na něco
taky mohly těšit, mám v kance-
láři šuple s bonbony a děti si po
bohoslužbách mohou přijít zaml-
sat. Moc milé bylo setkávání se-
niorů v úterý. Já jim říkám „ba-
bičkyÿ, i když Aleš Laichter ba-
bička není. . . Tam došlo často na
osobní vyznání a sdílení radostí i
starostí, takže mám pocit, že s „ba-
bičkamiÿ jsme si hodně blízko. A co
se nedařilo? Biblické hodiny. Ale to
je problém všude, nejen na Vino-
hradech. Dnes už se lidi nechtějí po
večerech vzdělávat. Chtějí se bavit
nebo odpočívat. A když už si udě-
lají čas, musí to být „na úrovniÿ.
Vyšli jsme tomu vstříc tím, že bib-
lické výklady začal dělat Pavel Fi-
lipi a po něm další profesoři z fa-
kulty. Myslím, že je to fajn a že by
se v tom mohlo pokračovat.
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je nepozval. Ale proto, že samy
do průvodu nepřišly. Proto, že ne-
byly připravené přijmout pozvání
ve chvíli, kdy přišlo.

Bděte tedy, protože neznáte
dne ani hodinu – to není jen vzkaz
určený učedníkům, to je, milé se-
stry a milí bratří, vzkaz pro nás.
Za prvé je to vzkaz, který říká,

že se nemáme starat o to, jak to
bude vypadat, až přijde ten den a
ta hodina, kterou nezná ani Syn,
kterou zná jen Otec. Není naším
úkolem, milé sestry a milí bratří,
přemýšlet nad tím, kdy Ježíš při-
jde podruhé a jak se to dopředu po-
zná. Nepochybujme o dobrém Bo-
žím plánu!

Možná se nám zdá, že od té
doby, co andělé uklidňovali stra-
chem zkoprnělé pastýře na bet-
lémských horách slovem „nebojte
se, hle zvěstuji vám velikou ra-
dostÿ, uplynulo už hodně času a že
se možná druhého příchodu nedo-
čkáme.

Ježíš nám říká, že se dočkáme,
důvěřujme jeho slovu. Věřme v něj.
Za druhé je to vzkaz, který

nás ujišťuje o tom, že jsme do ne-
beského království pozváni všichni.
Stejně tak, jako byly všechny dru-
žičky pozvány do radosti svateb-
ního veselí, jsme my pozváni do
radosti nebeského království. Jen
musíme to pozvání slyšet, připomí-

nat si ho, těšit se z něj. A i když
jsme občas podobní spíše těm po-
šetilým družičkám, pamatujme, že
je důležitější být v průvodu se ženi-
chem, třebas i s čadící lampou a ve-
jít do jeho domu radosti, než běhat
po tržišti a přijít pozdě k zavřeným
dveřím.
A do třetice, je to vzkaz,

který nám připomíná, že na te-
nhle radostný výhled nemáme za-
pomínat. Naopak, že náš život by
měl být podřízen vědomí dobrého
konce našeho času. Vědomí po-
zvání k radosti. Dobrého konce,
kterého se nemusíme bát, i když
je spojen s představou soudu a
obrazy různých trápení, které ho
předcházejí. Vždyť ono „nebojte
seÿ z betlémských kopců opakoval
anděl uslzeným a ustrašeným Ma-
riím u prázdného hrobu kousek od
Jeruzaléma. Věřme, že zazní i v den
druhého Kristova příchodu.

A tak se, milé sestry a milí
bratří, těšme z pozvání, které
jsme si nezasloužili a ani zaslou-
žit nemohli. Z pozvání, které ni-
kdy nebudeme moci hostiteli opla-
tit. Z pozvání, které můžeme jen
s vděčností a pokorou přijmout
v důvěře, že bylo učiněno z lásky,
kterou Bůh chová ke každému jed-
nomu z nás. Nezapomínejme na
to, že vítězství Velikonoční neděle
přecházel smutek Velkého pátku a
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beznaděj sobotního dne. Nezapo-
mínejme na to, že pozvání je da-
rem, za který zaplatil Ježíš cenu,
kterou si neumíme ani představit.

Od betlémských jeslí, přes od-
valený kámen prázdného hrobu se
dívejme k obzoru a buďme při-
praveni. Každým okamžikem může

přijít Syn člověka, jako blesk od zá-
padu k východu, aby nás uvedl do
radosti nebeského království svým
laskavým slovem: nebojte se. Pro-
tože jen on sám se zasloužil o to,
že jsme pozvání k radosti dostali
od Hospodina darem a naše hříchy
nám nejsou přítěží.

Z přímluvných modliteb, které zazněly v na-
šem sboru
Náš Pane, pro milost ukázanou

v díle a oběti Tvého Syna a v naději
ve vzkříšení a Jeho slavný příchod
Tě prosíme
Za lidi, kteří nepoznali Tvé evan-
gelium,
Za lidi, kteří se jako Tvůj syn na-
rodili do chudoby.
Za lidi, kteří jakou Tvůj syn musejí
prchat před svévolí tohoto světa.
Za ty, kdo jako Tvůj syn trpí těles-
nou bolestí a kladou si těžké otázky
tváří v tvář smrti.
Prosíme
Za tvou církev, která nevidí to, co
přichází potichu a v odlehlých mís-
tech,
která se neptá po Cestě tvého syna

ale ustrašeně nebo sebespokojeně
nečeká, co jí přineseš a dáš.
Prosíme za dnes pokřtěné – ať
chodí ve Tvém světle s darem ra-
dostné naděje.
Prosíme
Za tento svět a jeho mocné, svět,
který i když se s Tvým Synem se-
tká, nemá víc než ironické otázky a
alibistické mytí rukou.
Pane
Ve svém adventu nám říkáš, že
chceš přijít.
Umíme jenom prosit. Uč nás,
abychom se dovedli pokorně dívat
a naslouchat. . .

Amen

ROZHOVOR 7

Po deseti letech
Rozhovor s Ester Čaškovou o práci v našem sboru

Vzpomeneš si ještě na svá oče-
kávání, s jakými jsi na Vino-
hrady přicházela? Naplnila se,
nebo to nakonec bylo úplně
jiné?

Pozvání na Vinohrady pro mě
bylo velkou výzvou. Vím, že si
mnoho mých kolegů na tenhle sbor
„netroufaloÿ. Ale hledali jste pře-
devším kazatele a já ráda kážu.
A jsem si jistá, že evangelium po-
třebují slyšet lidé prostí i ti vzdě-
laní. S tím jsem tedy přišla na Vi-
nohrady, kde pod kazatelnou sedá-

val můj profesor Pavel Filipi. Mu-
sím říct, že byl velice laskavý a něco
mi vytkl jen párkrát, většinou dě-
koval. A ještě jednu věc jsem chtěla
vyzkoušet: jestli je možné změnit
atmosféru sboru. Možná vám to
tak nepřipadalo, ale pro lidi zvenčí
byly Vinohrady trochu „koženýÿ,
strnulý sbor. Myslím, že ta atmo-
sféra je teď jiná, uvolněnější, vstříc-
nější, že se lidé znají a dávají si na-
jevo, že jim na sobě záleží. A že je
občas i veselo, když popletu čísla
písní. . .

Co je na práci v pražském
sboru rozdílné od tvého býva-
lého sboru v Moravči? A v se-
niorátu? V čem ses v Praze na-
šla a co bylo naopak obtížné?

Lidé na Vysočině jsou nějak
vděčnější, míň kritičtí. Taky ne-
můžete v Praze přijít na návštěvu
jen tak, že jdete kolem. Stávalo se,
že nějaký program odpadl, já měla
najednou volno a nevěděla jsem,
co s ním. Vím, že lidi ve městě
jsou sebevědomější a kritičtější, ale
přece jen mě trochu zaskočilo, že
se o všem musí radit komise, a tím
je rozhodování i o praktických vě-
cech strašně zdlouhavé. Navíc se
stejně stává, že převáží vliv toho,


