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Sk 11,19 Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud 
rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali 
jenom židům. 
Sk 11,20 Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do 
Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. 
Sk 11,21 Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 
Sk 11,22 Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie 
Barnabáše. 
Sk 11,23 Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval 
všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
Sk 11,24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k 
Pánu. 
Sk 11,25 Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 
Sk 11,26 A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po 
celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni 
křesťany. 
 
Sk 13,1 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z 
Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. 
Sk 13,2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a 
Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 
Sk 13,3 A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. 
Sk 13,4 Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili 
na Kypr. 
 
 
Dnes bych rád s vámi přemýšlel o tom, jak Bůh s námi jedná s naším sborem i s námi jako 
jednotlivci. V poslední době mi Pán Ježíš často klade na mysl náš sbor a musím o něm 
přemýšlet. S velkou pokorou si uvědomuji, že je to Jeho dílo, když se podíváme vedle sebe 
jeden na druhého.  Proč jsem tady? Ano Bůh si použil své služebníky možná Marka Šrámka, 
Daniele Kaletu, Samuele Gallata, Hanku Dubišarovou,Vaška Müllera a další, ale kvůli komu 
jsme tu? Možná jsme tu díky těmto lidem, které si Bůh použil jako nástroj k tomu, aby 
budoval svoji církev. Je to jeho dílo, k Jeho slávě a lidem na svědectví. Díky Bohu za to, že to 
smíme prožívat. 
Když jsem byl malý chlapec asi tak metr nad zemí jak zpívá v jedné písni Michal Tučný, tak 
nebyly volné soboty, pracovalo se i v sobotu a v neděli jsme měli dvě shromáždění. Jedno 
dopoledne od devíti a druhé odpoledne od 15hodin. Do sboru chodívalo tolik lidí a pozor 
doba o které mluvím je rok 1960, tedy závěr Stalinistické éry, že když nám ujel autobus a my 
jsme přijely těsně na začátku odpoledního shromáždění, tak jsme seděli v šatně, protože jsme 
se nevešli do sálu. Ten sál nebyl tak jako dnes, zde co je kavárna tak sál pokračoval. Tam 
většinou sedávala mládež, pokud si vzpomínám, tak mládeže zde bylo kolem padesáti lidí. To 
by mohli upřesnit třeba sestra Jaruška Kloubková, nebo Pavel a Vlasta Lážnovkých, nebo 
Sestra Férová, Hanka Ševčíková, myslím i Kletečkovi. 
Ten sbor dýchal, bylo zde mnoho aktivit: mládež, besídka, pěvecký sbor, hudební skupina 
tamburašů, to jsou hudební nástroje. Sbor měl šest stanic: Libušín, Brandýsek, Buštěhrad, 
Hřebeč, Dubí, Unhošť, a jeden čas patřil i Chomutov pod zprávu Kladenského sboru. Mám 



zde padesát let starou nahrávku. Není to digitální snímání, snad nám to naše děti odpustí. 
Pěvecký sbor měl, odhaduji asi dvacet členů. Tamburaš to byli převážně mládežníci. 
Dirigentem v té době byl Pavel Petrák. Jeho dcera se občas ukáže ve sboru. Mám za to, že 
loni připravila dětem na vánoce krásné pečivo, myslím nějaké berušky. 
 
Hudební ukázka 
 
Možná si řeknete kde to všechno je, byla to vina kazatele? Já osobně si to nemyslím. Ve 
skutcích svatých apoštolů čteme v páté kapitole jak apoštolé jsou vsazeni do vězení a anděl je 
zázračně vyvede a když je znovu předvedou před veleradu, vystoupí Gamaliel a řekne: 
Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; 
Sk 5,39 pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu. 
 
Mnoho z původního sboru nezůstalo. To neznamená, že všichni ti lidé, kteří zde byli hledali 
svoji slávu svůj prospěch. Mnoho jich je u Pána. Budu jmenovat jenom namátkou vy starší 
mě doplňte, třeba bratr Tatíček, Klouda, Plecitý, Havelka, můj otec, sestra Plátková, Plecitá, 
Havelková, Čermáková, Říhová atd. Kolik to bylo modliteb za mne, za Pavla,Vlastu, Hanku 
Ševčíkovou a další. Nakonec zde zůstalo cca čtyřicet lidí. Celá generace odešla, protože 
toužila mít úspěch v životě. Jako by Bůh odebral sboru své požehnání. 
Vraťme se zpět do Antiochie 
 
Sk 13,1 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z 
Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. 
Sk 13,2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a 
Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 
Sk 13,3 A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. 
Sk 13,4 Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili 
na Kypr. 
 
Čteme: Když konali bohoslužbu Pánu. Uctívání Boha  je jedna z věcí, která je výsadou církve. 
 Ko 3,23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 
 
To je nesmírně důležité abychom uctívali Boha ve všem, cokoli děláme ve všech službách, 
které máme ve sboru 
Pokud toužíme po tom, aby zde to bylo Boží dílo, které jediné má smysl, je nebytné abychom 
byly otevření pro vedení Ducha Svatého. 
Vedení Ducha Božího nemůžeme prožívat, pokud budeme žít v hříchu, to zaprvé. Kázal o tom 
před časem br. Šimon. 
Zadruhé nemůžeme jako sbor prožívat vedení Duchem, pokud nebudeme zápasit na 
modlitbách. 
Chtěl bych vás povzbudit, abyste přemýšleli jaké je vaše místo zde ve sboru, jak si vás chce 
Bůh použít pro svoji slávu. 
Záleží na každém jednotlivci Tak jako Bohu záleží na každém člověku osobně tak Bohu 
záleží ve sboru na jednom každém z nás, abychom rozpoznávali jeho vedení. 
Před týdnem jsem hovořil s Danielem a shodli jsme se, že Duch Boží si chce použít tento sbor 
ke službě tomuto městu. Abychom byly svědky lidem tohoto města, aby se mohli setkat 
s Ježíšem jako se svým Spasitelem. Bůh nám dal krásné obecenství. Pozvěme svoje sousedy a 
ty, které nám Bůh pošle do cesty. Duch Svatý je mezi námi, to říkám s velikou pokorou a 
vděčností. Možná nás Pán povede k tomu, že budeme mít jednou za čas shromáždění 
v divadélku, abychom mohli lidi pozvat a oni aby se nebáli přijít. 



Proto jsem mluvil o historii za posledních šedesát let. Vnímám, že Bůh dává příležitost. Kéž 
bychom rozpoznali čas, k Jeho oslavě a zvěstování milosti lidem v tomto městě. Modleme se 
každý osobně: Pane Ježíši, pomoz mi rozpoznávat správný čas, co máš pro nás připraveno.  
 
V epištole Efezským čteme:  
Ef 2,10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil. 
 
Bůh vše připravil, na nás je hledat duchovními prostředky, abychom rozpoznávali jeho vůli. V 
Antiochii Duch Svatý mluvil při bohoslužbě, když se sbor postil a když se modlili. Nechme se 
jimi povzbudit a následujme jejich příkladu v modlitbě a postu. Jsem přesvědčen, že Duch 
Svatý nám ukáže a povede nás k tomu, co připravil. My se budeme radovat tak, jako se 
radoval Barnabáš,  Sk 11,23 Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a 
povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
 


