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L 5,1-11 

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 

tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné 

z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi 

učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k 

lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale 

na tvé slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 

Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli  a naplnili 

rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: 

„Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, 

pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny  Zebedeovy, kteří byli Šimonovými 

druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k 

zemi, všechno tam nechali a šli za ním.  

Bratři a sestry, 

zdá se, že mnozí tenkrát vnímali a pochopili, že od Ježíše mohou slyšet slovo Boží. Proto se na Ježíše 

tlačili. Ale může to taky znamenat, že na něj naléhali. Aby slyšeli slovo Boží. Který kazatel a křesťan 

by si to nepřál!? Aby zase lidé chtěli tak naléhavě u Ježíše slyšet slovo Boží.  Jenže, víme, jak je to se 

zástupem. Jednou se na Ježíše tlačí, aby slyšeli slovo Boží. A zanedlouho se nechá zmanipulovat a tlačí 

ho na kříž.   

Kdy přichází v tomhle příběhu klíčový zlom? Když Ježíš nejdřív vstoupil do loďky rybáře Šimona, pak 

přestal mluvit k zástupu a oslovil Šimona. „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu“.  A tu se 

postupně ukazuje něco podstatného. Mnozí přišli, aby naslouchali Ježíši, ale nakonec se zase někam 

rozešli.  Zatímco druzí – jednotlivci - se jakoby k tomu kázání připletli. Ale ukázalo se, že s nimi Ježíš 

počítá. A že oni se rozhodnou na jeho slovo slyšet. / Kde jsme my?  A kde dál chceme být a budeme?  

Přátelé, kdo by si nepřál být u těch plných sítí!? S Ježíšem, který tak nečekaně, mocně a štědře prokazuje 

Boží přítomnost. Jenže k tomu vede kontroverzní Ježíšova výzva: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě 

k lovu“.  Znovu vyjet a spustit sítě? Když vlastní zkušenost, námaha                      a neúspěch velí, že to 

bylo a zase proto bude marné? Ale proti tomu stojí: Když si připadáš jako ti rybáři, neúspěšný, na nic 

se svou námahou, slyšíš, že Ježíš s tebou počítá. Oslovuje tě a chce tě přivést k hojnému úlovku. Dáš 

jako Šimon důvěru jeho slovu nad vlastní negativní zkušenost a neúspěch? Necháme se vrátit zpět 

k tomu, co jsme obrazně celou noc neúspěšně zkoušeli – ať už je to sborová práce, práce mezi lidmi 

nebo potažmo misijní úsilí? Protože právě tam znovu Pán velí, tam nás vrací. A zároveň k důvěře v moc 

jeho slova a jeho přítomnosti. 

Jenže: zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Je napětí ve významech těchto metafor v našem 

životě. Hlubina je nebezpečná, hrozivá - kór pro ty, kdo neumějí plavat - jako prý učedníci neuměli. A 

přitom právě na hlubině života bývá možné poznat Boží blízkost, pomoc, mocnou přítomnost. Na 

hlubině života jsme zřejmě víc Bohem oslovitelní a víc očekáváme na mocný projev jeho přítomnosti. / 

Jenže z hlubiny života potřebují taky konkrétní lidé vytáhnout, zachránit, když se do ní hrozivě propadají 

a topí se v ní. I my sami někdy. Žalmistovo volání, jak jsme je dnes v úvodu četli, je nám toho napětí 

příkladem.  

Tak i my můžeme stanout před takovou výzvou: Dáme důvěru Ježíšovu slovu a navzdory vlastním 

negativním zkušenostem a neúspěchu s ním vyjedeme na hlubinu a znovu tam spustíme sítě? Jako 

Šimon se svými druhy.  Anebo se poté, co jsme slyšeli slovo Boží rozejdeme po svých jako ti mnozí na 

břehu? 



Ježíš řekl Šimonovi a jeho druhům „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu“, protože chtěl, aby 

poznali víc, než jen, že to tentokrát nebude marné, že se přece jen doma dostatečně najedí. 

Když přece jen dali na jeho slovo, stali se aktéry takového rybolovu, že se jim trhaly sítě a lodě se pod 

ním potápěly. Šimona Petra a jeho druhy Jakuba a Jana z toho doslova obejmul úžas.  Ale Petrova první 

reakce byla bázeň: Odejdi ode mě, nech mě prosím být. Ty Pane, přece nemůžeš být na jedné lodi se 

mnou hříšným člověkem.   

A přece právě jemu Pán Ježíš říká: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“ Nevíme, jak to znělo 

Petrovi. Ale nám to zní dost hrozně. Natož pak našim současníkům. Vždyť víme, jak je tohle právě 

nebezpečně zneužitelné. A právě toho se lidé bojí, že je církev nějak uloví a sváže do nesvobody. Ale 

taky víme, že Ježíš tím nic takového nemyslel. Lidi budeš chytat ne proto, abys je, jak ryby zabil a využil 

pro sebe. Budeš je zachytávat pro život. Vytahovat z vody, aby žili. Se mnou jim budeš házet záchranné 

Boží lano.  

Evangelista Lukáš nepíše, co si o tom Šimon a jeho druhové pomysleli a co cítili. Zřejmě z toho museli 

být dost paf, když do jejich života takhle vstoupil Ježíš. I já jsem z toho znovu v rozpacích, když čtu v té 

závěrečné Lukášově zkratce, co to může znamenat, když lidé dají Ježíšovi důvěru. Když přijmou jeho 

výzvu, aby se zapojili do jeho díla. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Jistě to 

není jediný model následování. Ale každopádně učedníci nejsou jako ti mnozí, kteří chtějí slyšet slovo 

Boží, ale pak se rozejdou po svých a většinou zmizí. Šimon Petr a jeho druhové se o to Ježíšovo slovo 

milosti a povolání opřeli. Tak si říkám, že i já a ty se můžeme o to Ježíšovo slovo milosti a povolání 

opřít. A obrazně řečeno ze Šimona se můžeme stávat Petrem.  Z toho, kdo jeho slovo uslyší, tím, kdo se 

o něj opře a o koho se dá pak opřít.  

A přitom je i pro nás povzbuzením, jací lidé se od počátku stávají jeho učedníky? I apoštol Pavel se nad 

tím podivil, koho si Bůh povolává.  Lidé obyčejní, neučení, namáhající se a právě neúspěšní, unavení – 

kteří ale dají na jeho slovo a znovu zkusí to, co se jim zdá jako marné. A zakusí nečekané věci pod mocí 

víry v jeho slovo. A rozpoznávají v tom Boží přítomnost. A cítí se v jeho blízkosti sami nehodní a hříšní 

– ale dají dál na jeho zvláštní výzvu. S vírou, že se jich týká, i když jí hned nerozumějí. Zůstanou 

s Ježíšem. Jdou za ním. S důvěrou, že s ním mohou pochopit, dokázat, poznat i zažít věci, které si sami 

nedokáží představit. 

Tak se, bratři a sestry, nemusíme bát - ani svých neúspěchů ani své hříšnosti. Vždyť i k nám může 

promluvit Ježíš: Neboj se. Já s tebou, s vámi v Božím díle počítám. 

tichá chvíle 

Modleme se:  Pane Ježíši, je to úžasné a nad naše chápání! Vždyť když zvěstujeme a slyšíme tohle 

evangelium, myslel jsi v něm i na nás. Daleko dřív jsi miloval nás, než jsme Tě mohli poznat. Vstoupil 

jsi i do našeho života dřív, než jsme uvěřili, že i s námi ve svých plánech počítáš.  

Ale i my zároveň vyznáváme. Že nám to není až tak příjemné, když k nám tak nablízko přistoupíš se 

svým oslovením. Natož pak se svým povoláním do služby. Kterou nemáme ve svých schopnostech ani 

ve své moci. Naopak se v ní obáváme své nepřipravenosti, slabosti a nehodnosti. Ano, své hříšnosti. Jen 

proto, že Ty jsi tak dobrý a plný milosti, můžeme věřit, že od nás nechceš odejít. Že můžeme zůstat ve 

Tvé blízkosti. Proto ale prosíme: Pane, smiluj se nad námi.  

Slova milosti říká Ježíš těm, kteří mu věří: 

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele… Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsme 

si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo; a Otec vám dá, 

zač byste ho prosili v mém jménu. 

P: Sv 242 Pán je má síla 


