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Petrovo zapření a naše zapírání  
Blíží se Velikonoce, kdy si budeme připomínat základní kámen křesťanské víry – Ježíšovo 
vzkříšení z mrtvých. Věřím také, že tento sváteční čas pro nás bude příležitostí zvěstovat tuto 
dobrou zprávu lidem kolem sebe. Právě o Velikonocích, víc než kdy jindy, jsme jako křesťané 
motivováni podělit se o tu skvělou zprávu, které věříme. Proto bych vám chtěl představit dvě 
notoricky známé postavy z Písma, které se k našemu zvěstování vztahují: Ježíše a Petra. 

Kristovu vzkříšení však předcházely jisté události. Ježíš byl zrazen, zatčen a vyslýchán u 
velekněze. Ve veleknězově domě, v horní místnosti, stojí před nejmocnějším mužem v Izraeli. 
Jeden z jeho učedníků (Petr) Ho následoval až sem. Jak se Mu vedlo, když se Ho začala 
vyptávat ta nejbezvýznamnější osoba v Izraeli (žena a navíc otrokyně či služka)? 

Biblický text: Mk 14,66-72 

Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek, 67 a když uviděla Petra, jak se 
ohřívá, pohlédla na něj a řekla: "I ty jsi byl s tím Nazaretským Ježíšem!" 68 On však zapřel: "O 
ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš." A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal 
kohout. 69 Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kteří stáli poblíž: "Ten člověk je z 
nich!" 70 On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi: "Jistě jsi z 
nich, vždyť jsi z Galileje!" 71 On se však začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka, o 
němž mluvíte." 72 V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu 
Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče. 

Navzdory všemu lidskému selhání a pokušení Ježíš obstál. Zatímco Ježíš nahoře statečně 
vyznává, kým je, čemu věří a ke komu patří, Petr selhal. Nejprve dvakrát zapřel, že by měl s 
Ježíšem něco společného; a napotřetí zapřel samotného Ježíše. Strach ho paralyzoval. Petr 
nechtěl být známý jako jeden z nich. „Věrnost vždy vyžaduje vzácný a obtížný druh odvahy, 
integrity a poctivosti, pokud máme opravdu být známí jako „jedni z nich.“  

Petr to teď nedokázal. Přitom to není tak dávno, co Petr Ježíše skutečně poznal, když řekl: „Ty 
jsi Kristus, Syn Boží.“ Není to tak dávno, když se Ježíš Petrovi na hoře ukázal jako Boží Syn a 
slyšel hlas z nebe, který to dosvědčil. Před pár hodinami horlivě říkal, že Ježíše nikdy nezradí. 
Před pár hodinami v horlivosti usekl ucho jednoho z těch, kdo Ježíše přišli zatknout. Nyní ve 
strachu o svou kůži řve: „JÁ TOHO MUŽE NEZNÁM!“ lhal – a zároveň měl pravdu: skutečně 
Ježíše v tu chvíli neznal. 



Později však Petr odvahu našel. Dostal ji shůry od Vzkříšeného Božího Syna. Ježíšovo utrpení, 
smrt a pohřeb učedníky a všechny, kdo v Něho věří, vykoupily z jejich hříchů, jejich selhání a 
provinění. Ježíšovo vzkříšení pak dává zcela novou dimenzi naději, kterou věřící mohou mít. 

Po Ježíšově vzkříšení se Petr stává jednou z vůdčích postav celé Církve. Naplňují se na něm 
Ježíšova o tom, že Petr je skála, na které zbuduje svou Církev. Ke konci šedesátých let je pak 
Petr v Římě popraven pro svou víru. Tentokrát šel v Ježíšových šlépějích a statečně se přiznal k 
tomu, kdo je a čemu věří a ke komu patří. Byl popraven jako „jeden z nich.“ 

Markovi křesťané stáli před děsivou volbou: věrnost k pravdě vedoucí k utrpení (po vzoru 
Ježíše), či zbabělost a zdánlivé bezpečí (jak je znázorňuje Petr). Zároveň však vědomí dalšího 
života Petra jako apoštola a jeho mučednické smrti v Římě připomínalo římským křesťanům, že 
lítost a odpuštění jsou možné i v případě zapření a zrady. Petr se objevuje jako příklad, jehož je 
třeba se vyvarovat, zároveň však jako pramen útěchy (hříšník, kterému bylo odpuštěno).  

Příběh Petrova zapření Ježíše je varováním pro všechny, kdo jej čtou. Jestliže Ježíše zapřel 
jeden z jeho nejbližších, jeden z těch, kdo s ním byli od začátku a kdo viděli jeho slávu, může 
Ho zapřít každý člověk. Nikdo nemůže dopředu říct, jak se zachová ve vyhrocené situaci. 
Pokušení zapřít Ježíše a to, že jsme jedním z nich, dříme v každém z nás. 

Přesto na Petrovi Ježíš zbuduje Církev. Z člověka, který Ježíše neznal, když šlo do tuhého, se 
stal apoštol, který v Římě položil za svou víru život. Biskup Hieronymos popsal Petrovu 
proměnu následujícími slovy: „Petr, který se třásl před hlasem služky, bude později statečný 
před vládci díky moci vzkříšeného Pána.“  

Víra ve Vzkříšeného má tuto moc. Víra v Ježíše Krista k tomu dala sílu mnohým. Například 
apoštol Pavel: Ježíš ho změnil k nepoznání. Z toho, kdo popravoval křesťany pro jejich víru, se 
stal hlasatelem této víry. Do Říma napsal, že se nestydí za evangelium, protože je to moc Boží 
ke spasení pro každého, kdo věří. Pro tuto víru byl v Římě také popraven na konci šedesátých 
let. 

Setkání se Vzkříšeným vše mění. Ježíšovo vzkříšení má proměňující moc na lidské životy. 
Naše slabosti si Bůh může použít jedinečným způsobem. To je nadějí pro každého, kdo selže. 
„Zkoušky, kterým jsme vystaveni my, jsou obvykle mnohem menší.“  To však neznamená, že 
jsou bezvýznamné. Každý z nás čelí občas výzvě znát se k Ježíši a být „jedním z nich“, i když 
se na něho zrovna plive. Proto můžeme Petrovo zapření vnímat i jako výzvu znát se k Ježíši 
jako jeho Církev. 

Jsou před námi Velikonoce, svátky vzkříšení, kdy budeme mít příležitosti předat dobrou zprávu 
o Ježíši Kristu, Božím Synu. Je před námi výzva být jedním z nich, kteří jsou proměnění 
Vzkříšeným, a proto proměňují své okolí jako společenství lidí, kteří nesou dobrou zprávu o 
Ježíši a netají, že jsou jedni z nich. V této víře pak můžeme spolu s Ježíšem klidně vyznat: „Já 
jsem.“ 

David Živor 

Z jednání staršovstva dne 18. 3. 2014 
Své úvodní modlitby jsme zaměřili na lidi, kteří již nejsou našimi členy z osobních důvodů. Ve 
vlastním jednání jsme se věnovali přípravě evangelizačních akcí sboru a přípravě Výročního 
sborového shromáždění, včetně návrhů na Sjezd delegátů. K biblické diskuzi jsme pozvali 
br. A. Kotubeje. 

E. Poloha 



Sborový víkend v Doksech 20. 6. - 22. 6. 2014 
Milí přátelé, zvu vás na víkendový pobyt do rekreačního areálu Poslův Mlýn v Doksech u 
Máchova jezera (www.posluvmlyn.cz). Můžeme prožít společný víkend v příjemném prostředí 
a navzájem se více poznávat, společně se modlit, zpívat, diskutovat, procházet se, sportovat, 
hrát hry, koupat se (za příznivého počasí ☺. Snažili jsme se najít finančně dostupné řešení pro 
všechny. Do místa jede i vlak a v areálu je možné mít i svého domácího mazlíčka (psi na 
vodítku a s košíkem 30 Kč/den). Jistě vás bude zajímat cena za celý pobyt s plnou penzí (pátek 
večeře až neděle oběd): pro dospělé 750 Kč, 11-15 let 670 Kč, 6-11 let 630 Kč, děti MŠ 530 
Kč, děti do 4 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Přihlašovat se můžete u s. Věry 
Hallerové do 31. 5. společně s uhrazením zálohy 500 Kč/os. (zbytek na místě). Pokud by pro 
vás byly jedinou překážkou finance, obraťte se na někoho ze starších sboru. Těšíme se na 
společně strávený víkend, na který můžeme pozvat i své přátele. 

E. Poloha 

Velikonoční výlet v pondělí 21. 4. 2014 
Připravil jsem krásný výlet na Sázavu v návaznosti na loňskou trasu, ale při podrobnějším 
zkoumání jsem zjistil, že vlak má celý duben na trati 210 výluku. Náhradní autobusovou 
dopravu zajišťují ČD, takže to v jízdním řádu nebylo (pro mne) na první pohled patrné. Nyní to 
mám potvrzené a musím trasu změnit, protože do autobusu bychom se nemuseli vejít + navíc 
by to trvalo hodinu a půl… 

Letošní výlet jsem tedy nazval honosně 
„Přechod Brd“, ale nebojte je to 8,5km. Sraz 
na Hlavním nádraží v 9h u pokladen v -3. 
podlaží (skupinová jízdenka je asi o ½ 
levnější). Pojedeme do Všenor, odkud půjdeme 
přes Jíloviště a Trnovou do Měchenic. Tam 
jedou vlaky přes Bráník a Vršovice na Hl. n. 

Jsou dvě možné trasy: 
celé po modré nebo 
kus po zelené přes 
Mokropsy. Obě jsem 
projel na kole a ani jedna není pořád „cyklostezka“ = občas jsem musel 
přes nějakou rokli tlačit. Tzn. kočárek bychom museli přenést, ale 

příroda je tam krásná. Stánky s občerstvením tam žádné nejsou, takže jídlo a pití sebou. Ohýnek 
se dnes již nikde v přírodě dělat nesmí, takže řízky a hlavně hodně velikonočních vajíček 
včetně čokoládových. Navrhuji jít po zelené, udělat dvě větší zastávky (vždy po 3km): jednu Za 
Cihelnou (11-12h) a druhou v Trnové (13-14h). Vlak 15:25 Měchenice – 16:05 Praha Hl. n.  

Petr Haller 
Narozeniny v dubnu 
  6. Michaela Klusáková 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
20. Javad Rezai 

23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
30. Jana KubaňováI 



Mimořádné akce 
Po 7. 4. 18h Sborová rada 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Pá 18. 4. 12-17h Čtení Bible na náměstí 
Pá 18. 4. 18:30 Velký pátek s Večeří Páně 
Po 21. 4. Velikonoční výlet (Přechod Brd) 
So 26. 4. Svatba P. Klepáček + A. Donskich (odd. J. Pospíšil) 
So 26. 4. 9-17h Sjezd delegátů Olomouc 
2. - 4. 5. Konference sester Poprad 
Pá 23. 5. Noc kostelů 
So 24. 5. 9-14 jarní úklid 
20. – 22. 6. Sborový víkend – Doksy 

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  1. 4. Zneužití Boží milosti – br. Ing. Miroslav Ždych  
  8. 4. Bídníci – DVD film, 3. závěrečný díl–  br. kazatel Vladimír Hejl 
15. 4. Moudrost – br. kazatel Vlastimil Pospíšil 
22. 4. Současný Izrael – ses. Ludmila Hallerová 
29. 4. Mnišství – počátek civilizace Evropy – 2. část – MUDr. Zuzana Kasalová 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  6. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha, VP Vladimír Hejl 

13. 4. Erik Poloha David Živor Miloš Tresa 

18. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha --- 

20. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, křest Roman Klusák 

27. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

  4. 5. Roman Klusák Vladislav Vovkanič, VP Vladislav Vovkanič 

11. 5. David Živor Vladimír Hejl --- 

18. 5. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

25. 5. Vladimír Hejl Erik Poloha Miloš Tresa 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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