
5. neděle v liturgickém mezidobí, 7. 2. 2016

Text evangelia: Lk 5,1-11

Drazí  přátelé,  v dnešním  evangeliu  slyšíme  o  povolání  prvních  učedníků,  tak,  jak  nám  to  zaznamenal
evangelista  Lukáš.  Jeho  vyprávění  se  v některých  bodech  odlišuje  od  vyprávění  ostatních,  především  dalších
synoptických evangelistů.

Podstatným rozdílem je to, že k povolání dochází v kontextu hlásání slova a v loďce, která patří Šimonovi.
Ježíš vstupuje do lodi,  protože lidé chtějí  slyšet  Boží slovo. Touto lodí  je loďka Petrova,  respektive jeho

nástupců, jedná se o loďku církve. Můžeme říci, že je to pokračování tajemství vtělení. Ten, který se stal pro nás a pro
naši spásu člověkem, aby se stal lépe slyšitelným, nyní vstupuje do loďky církve, aby byl slyšitelný napříč různými
etapami dějin. I dnes je Ježíš přítomný v církvi, která touží naslouchat Božímu slovu. Právě naše touha slyšet Ježíše
otevírá prostor tomu, aby Ježíš promlouval.

Když  Ježíš domluví  (na lodi  sedí  v pozici  učitele)  dává rybářům pokyn  k rybolovu.  Velmi  důležitým pro
vyznění tohoto úryvku se stává Šimonova reakce: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé
slovo spustím sítě“. (Lk 5,5). V první řadě je důležité ono oslovení. Český překlad „Mistře“ je v souvislosti s jinými
úryvky, kde je Ježíš rovněž oslovován jako mistr, trochu zavádějící. V tuto chvíli je totiž obvyklé řecké „didaskale“,
tedy učiteli, nahrazeno řeckým „epistatés“, totiž „ty, který stojíš nad druhým“. Toto Šimonovo oslovení ukazuje, jak
vnímá Ježíšovu úlohu. Není to prostý učitel, třebaže mistr lidského života, ale je to ten, který stojí nad učedníky. Je to
ten, který si zaslouží, aby byl poslouchán.

Můžeme říci, že Šimon takto označuje Ježíše i ve chvíli, kdy se jedná o jeho odbornou činnost. Šimon vnímá
Ježíše  jako  nadřízeného  také  v činnosti  rybolovu.  Neříká,  že  tomuto  vůbec  nerozumí.  Nezačne  jemu,  tesaři,
vysvětlovat, že teď není vhodné rybařit, ale vyjadřuje, že bude jednat na slovo toho, kterého označuje „ten, který stojí
nad druhým“.

To je podstatná věc tohoto úryvku. Lukáš chce Teofilovi ukázat, jak velký je rozdíl mezi životem žitým na
rovině „přirozeného“, třebaže toto „přirozené“ je prostoupeno sebevětší odborností, a tím, když Kristův učedník jedná
na Ježíšovo slovo. To, co bylo neplodné, marné, sterilní…, se na Ježíšovo slovo stává něčím plodným, úspěšným…
Člověk nemá jednat vlastní silou, podle své vůle, ale na Ježíšovo slovo, v poslušnosti tomuto slovu. 

Úryvek začínal tím, že se lidé tlačili na Ježíše, protože chtěli slyšet jeho slovo. Tento postoj naslouchání je ale
nedostatečný,  protože  je  sterilní.  On  je  totiž  velký  rozdíl  mezi  slyšením,  nasloucháním na  jedné  straně  a  mezi
jednáním v poslušnosti tomuto slovu na straně druhé. Jen v druhém případě se dějí velké věci. Slyšení ještě člověka
neproměňuje. Slyšení je předpokladem. Ale toto slyšení vyžaduje ještě jednání v poslušnosti tomuto slovu. Ukazuje
se zde velmi silná povelikonoční zkušenost účinnosti Božího slova.

Šimon pochopil,  jaký má zaujmout postoj k Ježíšovu slovu. Fascinován jeho učením, s možnou zkušeností
z Kafarnaa (viz předchozí verše), ví, že se vyplatí jednat na Ježíšovo slovo. 

To je zkušenost, kterou Lukáš chce, aby si Teofil osvojil, aby si ji osvojil každý, kdo miluje Boha. Nestačí být
Kristovým učedníkem, nestačí jej následovat. Nestačí chodit v neděli do kostela, nestačí naslouchat Božímu slovu,
slyšet homilii (třeba i s nadšením, tlačíce se, abychom slyšeli…). Je třeba, aby člověk také na toto slovo jednal. 



4. neděle v liturgickém mezidobí, 31. 1. 2016

Text evangelia: Lk 4,21-30

Drazí přátelé, v dnešním evangelijním úryvku slyšíme pokračování události, jejíž začátek jsme slyšeli minulou
neděli. Sobotní události v nazaretské synagoze.

Evangelista Lukáš vnímá tuto událost jako centrální, respektive jako určité paradigma, určitý vzorec, podle
kterého bude následně vyprávět o celém Ježíšově veřejném působení a o jeho poslání. V první řadě do této události
promítá celý Ježíšův život – Ježíš začíná v moci Ducha své poslání. V prvním okamžiku je Ježíš s nadšením přijat,
všichni se podivují jeho slovům. Následně se však většina lidí začne od Ježíšova distancovat (začnou jim vadit věci,
které je možné označit za „nepodstatné“ co do Ježíšova poslání). Toto distancování se změní v nenávist, která lid
přivede až k tomu, že Ježíše vyvedou mimo město, aby ho zabili, aby jednou pro vždy utišili tohoto proroka. Ježíš
však prochází jako vzkříšený jejich středem.

Úryvek, který nám předkládá evangelista Lukáš, se nám snaží Ježíše různým způsobem představit také jako
proroka. Můžeme říci, že pro Lukáše je toto sdělení důležité, protože tak činí několikerým způsobem.

První vyjádření vyplývá ze samotného charakteru sobotní bohoslužby, jíž se Ježíš účastnil. Tato bohoslužba
měla následující průběh. Nejprve se četlo  Šemá (Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41). Poté následovalo 18 požehnání
(šemonéh esréh) a  Qaddish. Pak se přistoupilo k četbě některé části Tóry.  Zde se jednalo o centrální část. Tento
úryvek byl následně vykládán s pomocí prorockého úryvku. Zatímco úryvky Tóry se četli v jakési polosouvislé četbě,
prorocké  úryvky  byly  vybírány  tak,  aby  korespondovaly  s přečteným  úryvkem.  Byly  tedy  vybírány  zcela  na
přeskáčku.  Můžeme  říci,  že  úryvek  Tóry  byl  něčím,  jako  evangelijní  úryvek  v naší  bohoslužbě  slova  a  že  byl
následován úryvkem z proroků. Prorocký úryvek byl určitým kázáním, biblickým výkladem Mojžíšova zákona. Na
tuto sobotu tedy připadal úryvek z Iz 61.

Evangelista nám zde prostřednictvím vyjádřených slov zachycujících tuto událost dává možnost vykládat tyto
události zvláštním způsobem. Přestože Lukáš popisuje dosti podrobně jednotlivé úkony, které se dělají se svitkem,
respektive, co dělá Ježíš, přesto evangelista nepoužije ani jednou vyjádření, že by Ježíš tento úryvek přečetl. Lukáš
jen říká, že nalezl místo, kde stálo… Dává nám tak možnost, abychom uvažovali o tom, že Ježíš ten úryvek nepřečetl,
jen  nalezl  to  místo.  A poté  svitek  zase  zavřel  a  předal  ho.  Všichni  na  něho upřeně  hledí,  protože  udělal  něco
zvláštního. Pokud by to tak bylo, pak by nezazněl úryvek proroka, ale výkladem Tóry by se stal sám Ježíš, na něhož
všichni upřeně hleděli. To on a jeho slova by byli o oné pozoruhodné sobotní bohoslužbě prorockým „úryvkem“,
výkladem Mojžíše. Ježíš by byl v tu chvíli, i skrze synagogální bohoslužbu, označen za proroka. To na něm se dnes
naplňují slova z Tóry.

Navíc můžeme vidět, že Ježíš následně připodobňuje své jednání dvěma prorokům – Eliášovi a Elizeovi. Řadí
se do jejich zástupu, počítá se k nim – prorokům.

Nazaretskými návštěvníky synagogy je však Ježíš jako prorok odmítnut. Především si můžeme všimnout, na
co zaměřují svou pozornost, co od Ježíše chtějí. Tato touha přítomných je odhalena v Ježíšových slovech – lékaři,
uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli,  že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Ježíš představuje, že je
vnímán jako lékař, respektive odhaluje přání ostatních – aby se jako léčitel projevil i zde. Toto zaznívá poté, co Ježíš
představil výrok proroka Izaiáši o naplnění Hospodinových zaslíbení. Lidé si tato zaslíbení spojovali jen s tělesným
uzdravením, Ježíš je mnohem více spojoval s prorockým posláním, se slovem, které hlásá. A tak zatímco Ježíš chce
hlásat slovo (v Lukášově evangeliu je na slovo kladen ohromný důraz – např. při povolání učedníků se bude klást
důraz na to, že jednají na Ježíšovo slovo… - srov. Lk 5,1nn), lidé chtějí Ježíše, fyzického léčitele. Místo toho, aby
zaměřovali  pozornost  na  slyšené  slovo,  zaměřují  pozornost  na  Ježíšovo jednání.  Nechtějí  měnit  své  jednání  (na
základě slova), ale chtějí, aby jednal Ježíš.

Lékaři,  uzdrav sám sebe. Ježíš zde představuje velmi tristní  situaci.  Hrůza tohoto tvrzení se ukazuje v Lk
23,35, kde pod Ježíšovým křížem zaznívá výsměch – jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže… Toto tvrzení (již
v Nazaretě) představuje totální výsměch Ježíšovi, jeho nepřijetí.

Toto nepřijetí Ježíš je pak ještě patrné z onoho vyjádření – což to není syn Josefův? Ono by se nám to tak
nemuselo zdát, ale v příbězích jiných evangelistů můžeme vidět, že toto tvrzení je vyjádřením totálního opovržení
Ježíšem – je to obyčejný člověk, tesař, nemá nám co říci, nemá nás o čem poučovat. Jeho slova jsou o ničem. Právě
pro tuto přílišnou znalost Ježíše je Ježíš nepřijatelný ve své domovině. Slova o tom, že žádný prorok není vítaný ve
své domovině, nejsou vyjádřením toho, že nikdo nemůže být prorokem ve svém okolí, ale je vyjádřením toho, že je
zde velké nebezpečí,  když si člověk myslí,  že Ježíše příliš zná. Onen výrok není možné vnímat absolutně (nikdo
nebude prorokem ve své domovině), ale je třeba ho vnímat ve vztahu ke Kristu a to ve spojitosti s výrokem o Josefově
synovi, totiž s výrokem o přílišné znalosti Ježíše. Znalosti, která už činí člověka netečným, příliš jistým touto znalostí.
Je to nebezpečí v první řadě pro nás „Teofili“, věřící, ty, kteří v Ježíše již věří, kteří ho znají!!! Je nebezpečí, že slyšet
Ježíšova slova už námi nikterak nepohne, žádné milostivé léto se v našem životě už nebude odehrávat – pro svou
znalost Ježíše jsme se tomu již uzavřeli.

Přiložme ale ještě jednu úvahu. Odmítnutí Ježíše se řadí do řady odmítnutí mnohých proroků starozákonní
doby (např. evangelista Matouš toto zdůrazňuje prostřednictvím jednoho podobenství – srov. Mt 21,33nn). Jestliže



odmítnutí proroka ve starozákonní době znamenalo odmítnutí Božího slovo, poselství, které tento prorok přinášel, tak
to samé platí o Ježíšovi. Odmítnutí Ježíše je podobné odmítnutí proroků – je odmítnutím Boha a jeho poselství. A my
můžeme zdůraznit, že toto schéma se častokrát opakuje a pokračuje i v dnešní době. Odmítání různých proroků dnešní
doby, např. kněží, se řadí do této řady. Není to odmítání jednotlivé osoby, ale je odmítáním poselství, které on přináší,
se kterým je spojen. 

Co nás může šokovat, je to, že Ježíš přijímá toto odmítnutí.  Prochází jejich středem. Nesnaží se přítomné
přesvědčit o tom, že se v něm mýlí, že chybují. Ježíš je nechává v jejich nepřijetí. To je velmi zarážející věc. Ale
zároveň to ukazuje,  že Ježíš  skutečně nechává každému z nás  svobodu a že se v této  naší  svobodě klidně stává
prorokem, který je nepřijatý, zbitý a zabitý.



3. neděle v liturgickém mezidobí, 24. 1. 2016

Text evangelia: Lk 1,1-4; 4,14-21

Drazí přátelé, jak vidno ze „souřadnic“ dnešního evangelijního úryvku, dnešní evangelium nám předkládá dva
specifické úryvky. První čtyři verše Lukášova evangelia předkládají úvod do tohoto textu. Lukáš v něm píše, proč se
rozhodl napsat tuto zprávu o Ježíši, jakým způsobem ve své práci postupoval, komu evangelium píše, a jaký je záměr
jeho sepsání – k čemu se snaží svým textem čtenáře přivést. Každý píše své evangelium jinému adresátovi, s jiným
zkušenostmi, v jiném „stavu“ víry a také s jiným záměrem – co chce svému čtenáři sdělit. Proto je velmi důležité
věnovat  těmto  čtyřem  veršům  věnovat  značnou  pozornost.  Ony  jsou  totiž  jakési  nasazení  si  brýlí  pro  četbu
následujících příběhů. Právě tyto čtyři  verše, třebaže se mohou zdát „nezáživné“, jsou podstatné pro to, abychom
dokázali číst Lukášovy příběhy. Protože v mnoha ohledech budeme moci vidět, že některé příběhy jsou bez tohoto
úvodu  nepochopitelné,  respektive  si  je  člověk  mylně  vyloží,  případně  nepochopí,  co  se  oním úryvkem sděluje.
Nejzřetelněji  to  bude  vidět  u  různých  podobenství,  která  dostávají  tímto  úvodem  dosti  podstatný  rys  ve  svém
výkladu.Druhá část dnešního evangelijního úryvku nás vede v sobotní den do Nazaretské synagogy.  Třebaže sám
Lukáš klade počátek Ježíšovy činnosti do oblasti Galileje (pravděpodobně především město Kafarnaum – srov. Lk
4,14n), přesto představuje z určitého úhlu pohledu událost v Nazaretské synagoze jako začátek Ježíšova působení.
V ní jakoby evangelista představuje uvedení Mesiášovy činnosti, obsah Ježíšova působení, a zároveň hned na začátku
v kostce  představuje  tři  roky  Ježíšova  veřejného  působení  (nadšení,  odmítnutí,  vyvedení  mimo  město,  zabití,
vzkříšení…). Nyní se tedy zaměřme na jednotlivé výpovědi dnešního evangelijního úryvku. Znovu připomínám, že
druhá část se nám stane ještě srozumitelnější příští týden, kdy budeme číst zakončení sobotní události v synagoze

v Nazaretě.Předložme si nyní ony první čtyři verše: „Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat
vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo
byli  od  počátku  očitými  svědky  a  služebníky  slova.  A  tak,  když  jsem  všechno  od
začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i  já, že to pro tebe, vážený Teofile,
uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl
vyučen.“
Já bych se nyní pokusil skutečně v krátkosti vystihnout základní rysy toho, co se v těchto verších odhaluje.

1) Už mnoho lidí se pokusilo…, rozhodl jsem se i já…
Když  bychom  usilovali  o  přesnější  překlad  (který  je  ale  obtížný),  mohli  bychom  tato  slova  přeložit

následujícím způsobem:  „protože  někteří  lidé  přiložili  ruku (k dílu),  … nabyl  jsem přesvědčení  i  já.  Lukáš  své
evangelium píše jako své přiložení ruky k dílu, v horizontu evangelizace. Protože tak činí ostatní, nabyl přesvědčení,
že i on by tak měl činit,  nabyl přesvědčení, že by o Kristu měl vyprávět způsobem, který je mu vlastní – napsat
„historické dílo“.

2) Události se dovršily mezi námi
Zde se představuje, o čem Lukáš píše – o událostech, které se mezi námi dovršily. Toto tvrzení je mnohem

komplexnější.
Jedním z významných slov Lukášova evangelia je slovo „dnes“. Ježíš přináší spásu dnes. A právě v tomto

„dnes“ nahlíží Lukáš dějiny novým způsobem. Historie pracuje s člověkem, který je dějinnou bytostí, ale v zasazení
do těchto dějin je také excentrický, totiž že má svůj střed mimo sebe. Lukáš se tedy v osobě Ježíše Krista snaží novým
způsobem nahlédnout neutěšený stav lidstva (dějinná osoba s centrem mimo sebe). Lukáš se ptá, jak uchopit identitu
minulosti a její význam pro budoucnost, a to vše vzhledem právě k osobě Ježíše Krista. A odpověď nachází právě
v Ježíšově „dnes“, ve spáse, kterou „dnes“ přináší. V Ježíši dostávají dějiny člověka svůj hluboký význam. V Ježíši
Kristu je proměněna minulost člověka, která se stává přítomností a otevírá ho budoucnosti.

Když budeme následně uvažovat o Lukášově sdělení, vyvine se v církvi jedno ze zásadních tvrzení – Ježíš
přináší spásu „už a ještě ne“. Už ji přinesl, ale ještě ne v plnosti.  V židovském vnímání bylo očekávání příchodu
Mesiáše  zároveň  očekáváním  nastolení  Mesiánského  království.  Protože  v židovské  tradici  nebylo  rozvinuto
povědomí  o  dědičné  vině,  která  vede  člověka k zatracení,  nebylo  ani  přítomno  vědomí  toho,  že  takový příchod
Mesiáše, který by byl zároveň nastolením jeho království, by byl pro člověka záhubou. Takový příchod by byl pro
člověka katastrofou!!! Ježíš přišel, aby onu spásu přinesl, ale ještě ne v plnosti, čímž vzniká čas možnosti nápravy.

Bez tohoto Ježíšova zásahu by lidská minulost byla tristní, přítomnost by byla přežíváním a budoucnost by
byla „bez budoucnosti“. V Ježíši ale dějiny dostávají nový význam. Jeho jednání proměňuje minulost člověka, která
dává možnost nové přítomnosti a otevírá možnou radostnou budoucnost.

Vidíme tedy, že Lukáš začíná v Ježíši vnímat dějiny novým způsobem. A právě v Ježíši se tyto dějiny naplnily
– dochází k pozoruhodnému propojení oné osy – minulost-přítomnost-budoucnost. Krásným způsobem to můžeme
vyjádřit vnímáním času. Pro člověka je vlastní dvojí vnímání času – lineární (odněkud někam), respektive kruhové
vnímání (cyklus, který se opakuje – např. roční období…). Do tohoto času vstupuje Ježíšovo dnes. A činí z  lineárního
a cyklického pojímání času pojímání spirálovité. Můžeme použít příměr schodiště v paneláku. Člověk stále postupuje



kupředu (lineární vnímání), ale zároveň postupuje cyklicky (jednotlivá patra). Ježíšovo dnes je pak šachtou uvnitř
schodiště. Prostupuje celé dějiny. A tak třebaže se něco cyklicky opakuje, přesto to člověk prožívá novým způsobem,
neboť se ve svém životě nachází někde jinde (jiné patro). A každá tato životní zkušenost je prostoupena Ježíšovou
přítomností a jeho spásou, která už tu je, ale ještě ne v plnosti.  

3) Když jsem vše prozkoumal…
Evangelista  nám  zde  představuje  způsob  své  práce.  Znovu  se  představuje  jako  historik.  Není  žádnou

pavlačovou drbnou, tedy tím, kdo by svému adresátovi předkládal nějaké řeči, co se kde říká…, ale představuje se
jako badatel, jako ten, kdo tematiku prostudoval, kdo jí věnoval část svého života, aby mohl předložit dílo, za kterým
si může stát.

Lukáš také vyjadřuje, jakým způsobem ve své činnosti postupuje. Katolický překlad hovoří o „uspořádaném
vypsání“.  Ekumenický  překlad  mluví  o  „vypsání  v pravém sledu“.  Lukáš  v řeckém textu  hovoří  o  „pečlivém a
postupném napsání“. Ony jednotlivé překlady se snaží vyjádřit, jaký je Lukášův postu v jeho činnosti. Jeho psaní je
pečlivé a postupné, totiž v pravém sledu. I zde se Lukáš představuje jako historik, který je věrný historii. Jak jsme ale
mohli vidět již výše, nevěnuje se historii v jejím lineárním pojímání, ale nahlíží historii z pohledu Ježíše. Lukáš tedy
pečlivě seřazuje úryvky nikoli nutně v lineárním sledu, ale v horizontu dějin spásy. Seřazuje a tím vlastně vykládá.
Dává správné uspořádání, aby jeho vyprávění bylo srozumitelné, tedy nikoli nutně časově přesné. Lukášovi nejde o
to,  aby  zaznamenal  biografii  muže  z Nazaretu,  ale  jeho  cílem  je  uspořádat  ona  jednotlivá  vyprávění  takovým
způsobem, aby gradovalo Ježíšovo působení, které bude mít vrchol ve spáse, kterou na kříži přináší.

Lukášova  činnost  je  skutečně  velmi  pečlivá.  Lukáš  řadí  úryvky  nikoli  tak,  aby  zachoval  věrně  časovou
posloupnost událostí v Ježíšově životě, ale především tak, aby to přineslo užitek jeho čtenáři, adresátovi, jemuž píše.

4) Tobě, vznešený Teofile
A kdo je tedy tím adresátem, který vede Lukáše k tomu, aby pracoval právě tímto způsobem? Lukáš nám ho

představuje jako váženého Teofila. Záměr sepsání – „aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi
byl vyučen“ nám pak sděluje, že tento Teofil už věřil v Ježíše, už byl v této „křesťanské“ nauce vyučen. Adresátem je
tedy jistý věřící křesťan, který je váženy a jež nese jméno Teofil.

Otázkou ale je, zda se nutně jedná o jednu konkrétní osobu, zda Lukáš psal konkrétnímu člověku tohoto
jména. Ono je totiž možné, že označení „Teofil“ nese nějaká komunita věřících. Podstatné totiž bude ono jméno, které

je spojením dvou řeckých slov, a to totiž „theos“, což znamená Bůh a „filia“, což znamená láska. Jméno Teofil tedy
znamená buď Bohem milovaný, nebo ten, který miluje Boha. Když tuto informaci spojíme s tím, že je to již věřící
člověk – má být vyučen v tom, co už přijal, nabývá tento adresát mnohem abstraktnější rysy. Oním Teofilem může

být každý věřící člověk, totiž ten, který miluje Boha. V tomto slova smyslu je adresátem každý, kdo toto evangelium
čte, přesněji řečeno, adresátem jsem já (pokud splňuji podmínku, že jsem „ten, který miluje Boha“).



2. neděle v liturgickém mezidobí, 17. 1. 2016

Text evangelia: Jan 1,12

Drazí  přátelé,  dnešní  evangelium  nám  vypráví  o  znamení,  které  Ježíš  vykonal  v galilejské  Káně,  když
proměnil  vodu ve víno.  Jedná se o úryvek několikavrstvý a velmi  hluboký. Proto bych zájemce odkázal  na své
webové stránky, kde se úryvku věnuji mnohem obšírněji (www.masklen.webnode.cz – sekce nedělní homilie, nedělní
cyklus „C“, mezidobí).

Zde  bych  se  v krátkosti  zaměřil  na  to,  že  Ježíš  dává  služebníkům  příkaz,  aby  naplnily  džbány  vodou.
Služebníci tak učiní, protože chvíli před tím jim Ježíšova matka dala jiný příkaz, dosti podstatný pro pochopení všeho
následujícího „udělejte všechno, co vám řekne“ (udělejte, cokoli vám řekne).

Představme si onu situaci, kdy Ježíš říká služebníkům, aby naplnily džbány vodou. Služebníci, kteří mají na
starosti službu na hostině, si začínají mezi sebou šuškat, že nastává velmi tristní situace – dochází (či už došlo) víno.
Možná správce hostiny, který to vnímá jako svou pohromu (on byl tím, kdo měl na starosti hladký průběh hostiny)
vydal příkaz, aby za každou cenu někde sehnali víno. Můžeme si představit  služebníky, kteří se už někde po vsi
začínají shánět po nějakém vínu. A tu se na scéně objeví nějaký neznámý člověk, který jim řekne, ať jdou nabírat
vodu. Ať se vykašlou na nějaké shánění se po víně a místo toho jdou nabírat vodu.

Myslím, že nemusím mít příliš rozvinutou představivost, abych si dokázal představit reakci těchto lidí. Vím
velmi  dobře,  jak  bych  reagoval  já.  Když  už  bych  tedy  přistoupil  na  to,  že  budu  plnit  tento  nesmyslný  příkaz
neznámého  (namísto  toho,  abych  plnil  (možný)  příkaz  svého nadřízeného,  správce  hostiny),  tak  by to  rozhodně
neproběhlo  v tichosti.  Dokáži  si  velmi  živě  představit,  jak  onu  situaci  asi  tito  služebníci  komentovali.  Kolik
průpovídek mohlo zaznívat. 

Zdůrazněme ještě, že nabrat vodu, to neznamenalo jít nabírat vodu do vodovodního kohoutku v jiné místnosti.
To znamenalo jít se džbánem na náves, či mimo ves (záleží, kde studna byla), s námahou načerpat vodu, přelít ji do
nádoby a na hlavě ji přenést do místnosti, kde ji přelili do kamenných nádob. Nádob, které byly určeny k  očišťování
(proč teď plnit nádoby určené k očišťování – to je otázka, kterou si jistě mohli klást). Jedna nádoba byla na dvě až tři
vědra. Jedno vědro je cca 45 litrů. To znamená, že jedna nádoba měla 90-135 litrů. Těch nádob bylo šest, to znamená,
že to bylo 600-800 litrů vody!

Místo toho, aby se sháněli po víně, nosí vodu do nádob na očišťování. Jsou plně zaměstnání touto nesmyslnou
činností, která vyžaduje jejich značnou fyzickou námahu. Tito služebníci ale dokázali uposlechnout výzvu matky –
udělejte všechno, cokoli, co vám řekne.

Můžeme si položit otázku, kolik vína následně budou svatební hosté mít. Odpověď je velmi jednoduchá –
přesně tolik,  kolik  služebníci  nanosili  vody.  Evangelista  nám říká,  že tito  služebníci  byli  skutečně zodpovědní  –
naplnili džbány až po okraj. Proto měli tolik vína. Kdyby si řekli, že je naplní jen z poloviny, protože se přeci musí
shánět po víně, pak by měli vína polovinu džbánů… Platí zde velmi jednoduchá rovnice – kolik vody, tolik vína.
Kolik nesmyslné námahy, tolik vína, tolik radosti. 

Pokračujme ale dále. Služebníci dostávají další příkaz. Jestliže před tím Ježíš řekl, aby naplnili džbány vodou,
tak nyní říká, aby nabrali a donesli správci hostiny. Učedníci znovu naplňují příkaz – udělejte cokoli… Když nabírali,
byla to voda, nebo už víno? Věděli, že nabírají víno, nebo šli za správcem s tím, že nabírali vodu – přeci moc dobře
vědí, čím ty džbány naplnili… A přeci to udělají. Poslechnou… To je velmi podstatná věc pro tento úryvek. 

Evangelista následně totiž říká, že správce „nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli“.
Služebníci věděli, odkud je to víno. Ti služebníci, kteří nabírali vodu, věděli, odkud je víno. A odkud tedy bylo? Bylo
ze studně, odkud nabírali vodu? Bylo ze džbánů, které naplnili vodou? Služebníci věděli, odkud je. Je z  poslušnosti.
Je z toho, že udělali, cokoli jim řekl. Je to víno, které se rodí z toho, že člověk jedná na Ježíšovo slovo. Ježíš nad
džbány nepronesl žádnou „proměňovací“ formuli. V jistém slova smyslu vodu ve víno proměňuje ona poslušnost, to,
že jednali na Ježíšovo slovo. Neplatí zde žádný ekonomický princip, ale platí zde poslušnost vůči Ježíšovu slovu.

Zmínili jsme, že člověk má tolik vína, kolik vykoná „nesmyslné činnosti“. Tuto nesmyslnou činnost je třeba
vysvětlit. Onou „nesmyslnou činnosti“ je konáním všeho, co řekne Ježíš. Je to jednání na Ježíšovo slovo. Služebník
tedy není pozván k tomu, dělat kdejakou blbost, vynakládat svou energii  do čehokoli.  Ale je pozván k tomu, aby
udělal všechno, co mu řekne Ježíš. Kdyby učedníci teď šli a znovu nabrali vodu ze studně a donesli ochutnat správci
hostiny, tentokrát by mu donesli jen vodu. Třebaže by konali všechno naprosto stejně, přesto by zde byl jiný výsledek.
Tím podstatným rozdílem a rozlišovacím kritériem je Ježíšovo slovo – že člověk jedná na Ježíšovo slovo.

http://www.masklen.webnode.cz/


3. neděle adventní, 13. 12. 2015

Text evangelia: Lk 3,10-18

Drazí přátelé, dnešní evangelijní slova navazují na to, čemu jsme naslouchali minulou neděli. Můžeme říci, že
se zde setkáváme s aktivní reakcí lidí na to, co říkal Jan. Když Jan káže nutnost křtu obrácení, tak tito lidé nejsou jen
posluchači, kteří si vyslechnou Janova slova, ale jsou to lidé, kteří jsou okamžitě zasaženi těmito slovy a následně
také úvahami, jak dál. Slovo, které od Jana slyšeli, v nich nezapadá, ale oni se okamžitě ptají, tak jak mám jednat, co
mám dělat. Chtějí, aby Janova slova pro ně nebyla něčím abstraktním, nějakou teoretickou pravdou, ale přemýšlí o
tom, jak je zkonkretizovat.

Můžeme říci, že tato otázka, kterou pokládají tři skupiny (zástupy, celníci, vojáci) má u všech skupin společný
základ,  ale  také  můžeme  říci,  že  každé  té  skupině  Jan  říká  něco  jedinečného,  něco  pro  dotazující  skupinu
specifického.

Já bych naši pozornost zaměřil na druhou skupinu tazatelů, totiž na celníky. Jedná se o velmi rozporuplnou
skupinu lidí. Tito lidé byli v jistém slova smyslu kolaboranti, protože spolupracovali s římskou nadvládou, totiž tím
způsobem, že vybírali pro tuto říši daně. Svým jednáním se spolupodíleli na okupantské moci. Pohrdání celníky bylo
z tohoto důvodu „pravověrnými“ židy zcela otevřené, nikterak maskované. Celník byl pro farizeje na rovině pohanů.
Byli  to  veřejní  hříšníci,  odpadlíci,  ti,  kteří  se  protiví  Mojžíšovu zákonu,  respektive  celému uspořádání  Izraelské
pospolitosti (a tím tedy i Božímu plánu, záměru se svým lidem). Celník se stává určitým prototypem člověka, kterým
je záhodno pohrdat.

Zároveň se ale v evangeliích můžeme setkávat s tím, že jsou to právě celníci, kteří dokáží jako jedni z prvních
reagovat na Janovo kázání a Ježíšovu činnost. Jsou to oni, kdo jsou mezi prvními kolem Ježíše, kteří jako první zvou
Ježíše na návštěvu do svých domovů. 

Pozoruhodné je, že Jan je, po té, co přijdou s otázkou, co máme dělat,  nevybízí k tomu, aby opustili tento
způsob života,  toto  zaměstnání.  Třebaže  byli  na rovině  odpadlíků,  veřejnými  hříšníky,  přesto jim Jan neříká,  že
v první řadě musí opustit  své zaměstnání!!!  To je opravdu něco velmi důležitého a pozoruhodného. Zve je „jen“
k tomu, aby v tomto stavu, v tomto zaměstnání žili poctivě: „nevymáhejte víc, než máte nařízeno“. 

Můžeme říci, že i každý z nás se dostává do podobné situace. Žijeme ve světě, který není ideální. Již minulou
neděli jsme mohli uvažovat o tom, že Boží slovo zaznívá v těchto „neideálních“ dějinách. To ale nikterak neznamená,
že člověk nemůže v těchto dějinách, v tomto světě obstát. Nevyžaduje se od něho útěk z tohoto světa, z povinností,
které tento svět přináší i ze situací, do kterých se člověk dostane. Ale vyžaduje se od něho, aby v těchto situacích
zachovával věrnost, aby byl za všech okolností poctivým.

Žijeme  v nespravedlivém  systému.  Mnohdy  s tím  nemůžeme  nic  udělat,  nic  změnit.  Nutně  se  od  nás
nevyžaduje, abychom opustili své zaměstnání, abychom se nespolupodíleli na věcech, se kterými nesouhlasíme. Jan
nevyzval „kolaboranty“ celníky, aby se zřekli svého řemesla. Řekl, aby v tom, co dělají, byli poctiví. 

Jan nevyzývá ke změně života, ale ke změně jednání v tomto životě (tak činí u všech třech skupin, které za
ním přicházejí). Člověk má ve svém životě změnit jednání tak, aby byl skutečně poctivým, aby ve svém jednání obstál
před druhými i před Bohem. 



2. neděle adventní, 6. 12. 2015

Text evangelia: Lk 3,1-6 

Drazí  přátelé,  adventní  dobu rozdělujeme na  dvě hlavní  části.  V první  části  (do 16.  prosince)  uvažujeme
především o  Ježíšově  příchodu  na  konci  věků.  V druhé  části  (od  17.  prosince)  už  zaměřujeme  svou  pozornost
především na oslavu Vánoc. V adventní době mám pohled upřený nejen na postavu přicházejícího Mesiáše, ale také
na další dvě postavy, které nás touto dobou provází a které jsou pro nás jistými prototypy adventního očekávání. Jsou
jimi Jan Křtitel a Panna Maria.

Druhá a třetí neděle adventní nám v evangelijním úryvku staví před oči postavu Jana Křtitele. Nasloucháme
jeho  slovům  a  jejich  prostřednictvím  se  snažíme  připravovat  na  Pánův  příchod.  Dnešní  evangelium  nám  tedy
předkládá  první  část  Janova  vystoupení  v Lukášově  evangeliu.  Příští  neděli  pak  budeme  pokračovat  v četbě  3.
kapitoly  Lukášova  evangelia  a  naslouchání  tomu,  k čemu  nás  Jan  Křtitele  vybízí,  respektive  jak  jedná  adventní
člověk, člověk očekávání.

Evangelista Lukáš začíná zvěst o Janově poslání zasazením do dějinných souvislostí. Prostřednictvím prvních
veršů nám říká, kdy Jan započal své veřejné působení. Děje se tak za vlády císaře Tiberia, v době, kdy v Judsku byl
místodržitelem Pontius  Pilát,  Herodes  údělným knížetem v Galileji,  atd.  Z historického  hlediska  je  tak  Lukášem
přesně zaznamenáno období Janova vystoupení. 

Ale pokud bychom zůstali u tohoto, tak bychom Lukášovo evangelium a jeho snahu velmi omezili.  Lukáš
svou zálibu v historii nevyužívá pouze k tomu, aby čistě historicky stanovil přesnou dobu Janova vystoupení. Lukáš si
dokáže  s touto  historií  pohrát  a  prostřednictvím  prostého  výčtu  jednotlivých  jmen  dokáže  vyjádřit  mnohem
podstatnější věci, než prosté konstatování jakého roku Jan vystoupil a začal kázat. Prostřednictvím tohoto zdánlivě
pouhého výčtu jmen sděluje, že tato událost je plností času, že se dotýká každého člověka, že je to událost do jisté
míry nadčasová.

V první řadě je dobré si všimnout, kolik osob Lukáš jmenuje. Jistě není náhodou, že v tom výčtu je jmenováno
sedm postav. V židovském a tedy i biblickém kontextu je číslo sedm číslem plnosti. Janovo vystoupení, počátek jeho
činnosti, v níž připravuje lid na příchod Mesiáše, je tak vyjádřen jako naplnění času. V momentě, kdy čas dozrál, kdy
dospěl ke svému času, právě tehdy je Jan osloven Božím slovem, právě tehdy Jan vystupuje se svým kázání, v  němž
vybízí lid k obrácení, k připravení všeho na Pánův příchod.

Jedná se o plnost času. Když se podíváme na ty konkrétní osoby, uvidíme, že většinově o nich ještě uslyšíme.
Že právě tyto osoby se budou podílet na důležitých událostech. Mohli bychom obrazně říci, že na začátku představení
jsou představeny ústřední postavy. 

Lukáš v tom svém výčtu jednotlivých postav jmenuje jak představitele politického života – a to jak ve světě
pohanském, tak osoby Orientu, ale také představuje osoby náboženského života – velekněze. Lukáš v tomto momentě
propojuje jak to společenské, tak to náboženské. Ještě zřetelněji je tak vyjádřeno, že vše je připraveno.

A k čemu  tedy  dozrál  čas?  Lukáš  nám říká,  že  v momentě,  kdy  se  naplnil  čas,  v momentě,  kdy  je  vše
připraveno, kdy jsou představeni aktéři, kdy všechny okolnosti, všechny kulturně-společensko-náboženské události
dospěli ke svému okamžiku, zaznívá k Janu Křtiteli Boží slovo. Boží slovo o tom, že má přivést lid k tomu, aby se
obrátil, aby se připravil na Mesiášův příchod, aby udělal vše, co je potřebné. 

Je dobré si uvědomit,  že i v našem životě nastává plnost času. Že i v našem životě je všechno připraveno
k našemu obrácení, k tomu, aby i do našeho života mohl vstoupit Kristus. Že je to čas, kdy i v našem životě, v našich
konkrétních situacích nám zaznívá Boží slovo. 



1. neděle adventní, 29. 11. 2015

Text evangelia: Lk 21,25-28.34-36

Drazí přátelé, slavením této neděle vstupujeme nejen do adventní doby, ale také do nového liturgického roku.
Tímto rokem nás bude provázet evangelista Lukáš. Možná víte, že za pár dní vstoupíme také do papežem vyhlášeno
Roku milosrdenství. Tento rok je vyhlášen u příležitosti 50. výročí zakončení II. vatikánského koncilu (proto začíná 8.
prosince).  Je  skutečně  velmi  hezké,  že  nám na  tento  rok  připadá  četba  právě  Lukášova evangelia,  protože  jeho
evangelium můžeme také nazvat evangeliem Božího milosrdenství.

Já  bych  se  ale  nyní  spolu  s vámi  rád  zaměřil  na  to,  že  vstupujeme do adventní  doby.  Advent,  tedy čas
očekávání, čas přípravy na příchod, totiž na příchod Ježíše Krista. My častokrát vnímáme adventní dobu jako čas
přípravy  na  Vánoce.  Tato  příprava  je  ale  jen  25%  procent  obsahu  adventní  doby.  V adventní  době  se  totiž
připravujeme na čtverý příchod Krista. Na oslavu onoho historického (oslava Ježíšova narození), na jeho příchod na
konci věků, na jeho příchod do našeho života a na jeho příchod v eucharistii. Tyto čtyři příchody se v naší přípravě
vzájemně propojují (například – Ježíš se narodil v Betlémě. Toto město je spojením dvou slov „bét“ a „lehem“, tedy
dům chleba. Ježíš je položen do jeslí – do krmelce, či žlabu, ze kterého jedla zvířata, stává se tak již od narození
„pokrmem“, jak pak učiní v plnosti v eucharistii – já jsem chléb živý…).

Dnešní  evangelium nám zřetelněji  představuje  onen  druhý příchod  na  konci  věků.  Znovu  můžeme  vidět
fascinaci osobou Syna člověka, který přichází ve slávě. Jedním ze specifik Lukášova evangelia je ale zdůrazňování
slova „dnes“, respektive zdůrazňování toho, že to, o čem evangelista vypráví, jsou skutečnosti dnešních dní. A tak i
onen  příchod  Syna  člověka,  a  v adventní  době  to  platí,  jak  jsme  již  řekli,  ještě  více,  je  nejen  eschatologickým
příchodem na konci věků, ale je také příchodem dnes.

Když čteme onen úryvek, je dobré si všimnout několika věcí. V první řadě bych zdůraznil, že příchod Syna
člověka  je  dán  do  souvislosti  s jednotlivými  úkazy.  Tehdy  když  se  tyto  úkazy  dějí,  tehdy  uvidí  Syna  člověka.
Zdůraznil bych, že zde není následnost časová – po tom, co se odehrají ony „katastrofy“, tak pak uvidí Syna člověka,
ale  je  zde  časová souslednost,  tehdy když…,  tehdy uvidí  Syna  člověka.  Jsou to  skutečnosti,  které  se  vzájemně
doplňují. Pro příchod a vidění Syna člověka je třeba, aby došlo ke zhroucení jmenovaných skutečností.

Můžeme to vnímat alegoricky. Evangelista pracuje s několika obrazy.  Jednak jsou slunce, měsíc a hvězdy
určovateli  času,  respektive  směru  (slunce  a  měsíc  nám  určují  dny,  měsíce,  roky;  podle  hvězd  se  orientovali
námořníci…). Hroutí se veškerý lidský čas, jeho vnímání, jeho hodnoty. Hroutí se veškeré jeho směřování, pokud
bylo jeho směřování určováno stvořeným světem 

Slunce, měsíc a hvězdy byly však také v mnoha národech vnímány jako bohové. Člověk se jim klaněl, jim
obětoval něco ze svého. Stali se v pravém slova smyslu jejich bůžky, tím, co mrzačilo jejich životy. Před nimi člověk
křivil svou páteř, ohýbal se. V další části úryvku bude evangelista zdůrazňovat – vzpřimte se… To vše jsou jen bůžci,
kteří se v dnešním evangelijním úryvku zachvějí a zaniknou.

Tato nebeská tělesa dnes zastupují celé stvoření. Kolikrát člověk ze stvořeného světa dělá skutečně bůžka,
svou modlu. Kolikrát se klaní stvořenému světu a tomu, co tento svět nabízí. Kolikrát právě v těchto skutečnostech
hledá svou budoucnost, svou jistotu, své zajištění, svou kariéru… Je dobré dočítat až dokonce – všechno toto pomine.
Vkládat svou naději, svou energii, svůj život… do těchto skutečností, je opravdu bláhovým jednáním. Člověk se klaní
modlám, které ho nemohou zachránit. Je to ztráta času, je to bláznivé jednání. Takový člověk se totiž klaní věcem,
které v něm v rozhodující okamžik vzbudí jen úzkost a strach – na zemi úzkost národů…; lidé budou zmírat strachem.
Člověk má v jistém slova smyslu strach z těchto katastrofických obrazů. Jeden z důvodů je ten, že je to vlastně jeho
božstvo, to, do čeho vkládá naději, v čem hledá své štěstí.

Právě proto je dáváno do souvislostí zachvění se tohoto světa a vidění Syna člověka. Jen ten, kdo se neklaní
bůžkům, jehož hřbet je napřímený, může Syna člověka vidět. Adventní doba má být právě takovýmto časem. Kdy se
zachvěje náš svět – s jeho hodnotami, s tím, před čím ohýbáme svou páteř, v čem hledáme své štěstí… Adventní doba
má být časem, kdy se „náš svět“ hroutí a kdy se o Vánocích může objevit postava Syna člověka. Kdy v jesličkách
nebudou ležet hodnoty tohoto světa (dárky, cukroví, má kariéra…), ale kdy tam bude ležet a bude viděn Syn člověka.

Chtěl bych nám všem popřát, abychom dokázali adventní dobu dobře prožít, abychom připustili, aby se „náš
svět“ zachvěl a abychom se tak otevřeli vidění přicházejícího Syna člověka. 



33. neděle v liturgickém mezidobí, 15. 11. 2015

Text evangelia: Mk 13,24-32

Drazí přátelé, dostáváme se k samotnému závěru liturgického roku. Tento závěr je opakováním tematiky, se
kterou  jsme  do  liturgického  roku  vstupovali.  Jestliže  první  část  adventní  doby  nás  vede  k tomu,  abychom  se
připravovali na Pánův příchod na konci věků, pak na konci celého liturgického cyklu jsme znovu pozváni k tomu,
abychom uvažovali o aktuálnosti této výzvy. 

Dnes slyšíme vybrané verše z Ježíšovy eschatologické řeči, jak nám ji předkládá evangelista Marek, řeči, která
mluví o posledních věcech, respektive vybízí člověka k tomu, aby zaujal správný postoj…

My dnes  slyšíme  jen  devět  veršů  této  řeči.  V této  řeči  Ježíš  mluví  o  zničení  chrámu,  opakovaně  vybízí
k opatrnosti. Vše je doprovázeno různými poetickými obrazy, které umocňují tato Ježíšova slova. Celá řeč ale vrcholí
právě v textu, který jsme dnes slyšeli, a v části, ve které se mluví o příchodu Syna člověka.

Právě centralita příchodu Syna člověka dává všemu ostatnímu zcela jiný význam. Když koukáme na různé
katastrofické filmy,  které  popisují konec světa,  mohli  bychom si říci,  že mnozí  Hollywoodští  autoři  se ve svých
scénářích nechali inspirovat různými biblickými vyprávěními. V tomto jsou si film a Písmo svaté velmi podobné. Ale
pak zde můžeme nalézt mnoho podstatných odlišností. Například to, že představa těchto filmů je, že po katastrofě by
měl být konec. Katastrofy, které ničí zemi, tuto zemi „srovnají se zemí“. Svět tak přes čočku filmové kamery směřuje
k tomu, aby vše zaniklo. Optikou Písma Svatého je ale konec obstarán něčím jiným. Je to příchod Syna člověka.
Mohli bychom říci, že ony jednotlivé katastrofy, o kterých se vypráví, jsou jen jakýmsi ohňostrojem, který „oslavuje“
příchod Syna člověka. Vše nespěje k zániku, ale k tomu, aby Syn člověka přišel.

Ale  tím  ona  odlišnost  ještě  nekončí.  Když  sledujeme  ony  apokalyptické  filmy,  tak  ten  film  končí  vždy
podobně. Onou nadějí je, že se přeci jen najde nějaký způsob, jak může někdo přežít, být zachráněn. Ona katastrofa,
třebaže zabije miliony lidí, nezabije všechny. Nadějí oněch filmových vyprávění je to, že někdo přežije, přečká tyto
hrůzy.  Člověk se nedokáže příliš  vyrovnat  s tím,  že by měl  být  konec.  A proto ony filmy se skutečnému konci
vyhýbají. Nevím jak vy, ale já si nevybavuji žádný apokalyptický film, který by skončil skutečným koncem. Naopak
Biblické vyprávění o onom konci mluví. Konec skutečně nastává. Nikdo nepřežívá, všichni umírají, život na zemi
skončil, tedy alespoň v tom rozměru, jak jej vnímáme v tuto chvíli. I zde platí, že veškerá pozornost je zaměřena na
osobu Syna člověka, který přichází jako vítěz a jako soudce.

To jsou tedy podstatné rozdíly mezi filmem (lidskými představami) a Biblickým vyprávěním. Zatímco člověk
(film) se soustředí především na ony katastrofy a ty v něm vyvolávají  hrůzu, Biblické vyprávění se zaměřuje na
postavu Syna člověka (třebaže o katastrofách mluví) a touto osobou je fascinováno. Všechno je skousnutelné, právě
pro onu fascinaci touto „tajemnou“ postavou.

V následujících verších poté Ježíš vybízí k tomu, aby člověk žil „eschatologickým“ způsobem života.  Aby
jeho jednání odpovídalo věčnosti – otevíralo jej věčnosti. 28. a 29. verš představují dvakrát princip akce a reakce.
Když se něco děje, tak následuje toto. Ve 28. verši Ježíš užívá příklad fíkovníku. Člověk je schopen vypozorovat, že
když fíkovník nasazuje listy, tak že přichází léto. Že když, tak… 29. verš pak povzbuzuje k tomu, aby člověk byl
takto „vzdělaný“ i v oblastech svého života. Aby dokázal rozpoznat, že když, tak…

Co  všechno  je  člověk  schopen  v tomto  světě  poznat.  Čeho  všeho  je  schopen  dosáhnout.  Je  schopen
vypozorovat ohromné věci. Je schopen lítat na Měsíc, na Mars… Je schopen se ponořit do ohromných hlubin, do
míst, kam se žádný člověk ještě nikdy nedostal. Je schopen vypozorovat onen princip akce a reakce pro skutečnosti,
které ještě neměl šanci ozkoušet „na vlastní tělo“. A tento člověk je zároveň tak bezradný, a neschopný vypozorovat
tento princip v oblasti duchovní. Není schopen ani vidět ony nejzákladnější skutečnosti duchovního rozměru.

Je skutečné vhodné si v tuto chvíli položit dosti podstatnou otázku. Co je vlastně ve skutečnosti katastrofou
v tom dnešním evangelijním úryvku. Tou skutečnou katastrofou není to, co se děje, není to zánik nebeských mocností,
rozhodně to není příchod Syna člověka.  Tou skutečnou katastrofou, ze které bychom měli  mít  hrůzu a strach,  je
nečinnost člověka. To, že člověk si dál klidně žije ve svém hříchu, v zaběhnutých kolejích. 



32. neděle v liturgickém mezidobí, 8. 11. 2015

Text evangelia: Mk 12,38-44
Drazí přátelé, dnešní evangelijní úryvek můžeme rozdělit na dvě části. Varování před zákoníky a vyzdvihnutí jednání
vdovy. Tyto dva úryvky spolu velmi úzce souvisí. V první části Ježíš varuje před nějakým jednáním, aby v druhé části
jiné jednání vyzdvihl. Přičemž ony dva projevy jednání stojí ve vzájemné opozici. Proto se nejprve zaměřme na to, co
Ježíš vytýká ve vztahu k zákoníkům.Ježíš jmenuje celkem čtyři věci, které tito zákoníci dělají. Chodí rádi v dlouhých
řízách; mají rádi pozdravy na náměstích, mají rádi první místa v synagogách a čestná místa na hostinách. Ježíš zde
jmenuje konkrétní  projevy chování,  které  mají  stejného jmenovatele.  Všechny tyto  projevy mají  vést  k tomu,  že
dotyčný člověk je oslavován, že je obdivován druhými. Člověk se se svým jednáním vyčleňuje – chození v dlouhých
řízách, respektive je rád, když je váženým a dostává se mu náležité úcty, která se projevuje pozdravy na náměstích,
respektive  na  tržištích  a  v místech,  kde  probíhají  soudy,  respektive  tím,  že  jsou  usazováni  na  zvlášť  vybraná
místa.Ještě  zřetelněji  se ale skutečný problém ukazuje v následující  výpovědi.  Tito  učitelé  Zákona pod záminkou
dlouhých modliteb vyjídají domy vdovám. Vdovy a sirotci (a v jistém ohledu také přistěhovalci) byli nejzranitelnější
skupiny lidí, protože neměli zastání. Neměl se kdo o ně postarat, a tak bylo povinností společnosti, aby se o tyto
osoby postarala. Učitelé Zákona ale jednají opačně. Těmito nejpotřebnějšími a nejubožejšími se naopak nechávají
vydržovat.  Ještě je „vysávají“ v jejich nedostatku,  v jejich strádání.  A činí tak pod záminkou dlouhých modliteb.
Doslova budí dojem, že se k nim chodí modlit, modlí se u nich jen naoko, jen aby „vyjedli“ jejich domov. Důraz tedy
není kladen na to, že by k nim přicházeli k modlitbě, ale modlitba se stává záminkou, příležitostí. Učitelé Zákona tedy
v tuto chvíli zneužívají duchovní věci, ba samotného Boha k tomu, aby obohatili sebe. Zneužívají Boha ke svému
prospěchu, ke svému obohacení!  Dělají  věci,  které mají  vést k jejich oslavě,  k obdivu jejich osob, jejich jednání.
V centru jejich životů jsou oni sami. Jsou bohy, kterým se klaní a mají se klanět i ostatní. Všichni je mají uctívat.
Učitelé Zákona milují celým srdcem sebe. Můžeme připomenout rozhovor, který Ježíš vedl s jedním zákoníkem chvíli
před tím. Zákoník se ho ptal na první přikázání. Ježíš mluvil o lásce k Bohu – celým srdcem, celou duší, celou myslí,
celým svým srdcem. Když se ale podíváme na tyto učitele Zákona, tak můžeme vidět, že oni milují celým srdcem,
celou … sebe. Všechno, co dělají, dělají proto, že milují sebe, protože chtějí, aby je ostatní milovali, uctívali jako
bohy. V první části dnešního úryvku Ježíš předkládá tuto kritiku. Říká nám, jak jednat nemáme. V druhé části, ve
chvíli, kdy usedá naproti chrámové pokladně, představuje, jak naopak jednat máme. Ježíš se pozastavuje nad jednání
chudé vdovy. Je dobré se zaměřit na ono dávání – tato vdova dává vše. Evangelista staví onu vdovu do silné opozice
proti ostatním postavám. Ona stojí jediná proti všem. Jedna vdova, která stojí proti mnoha boháčům. Ona je chudá,
oni  jsou  bohatí.  Oni  dávají  mnoho,  zatímco  ona  dává  málo… A přesto  je  vyzdvihována  ona.  Ona dala  nejvíc.
Evangelista nekončí u toho, že by nám řekl, jakou nominální hodnotu tato žena dává, ale představuje tuto hodnotu
v kontextu jejího života. Podstatnou se stává poslední výpověď: „dala všechno, co měla, celé své živobytí“. Mohli
bychom jinými slovy říci, že Ježíš vyzdvihuje u této vdovy, že se zcela svěřila do Božích rukou. Podstatný není ani
tak onen materiální rozměr (že dává poslední své dvě mince), ale podstatné je to, že má plnou důvěru v Boha.Právě
její  osoba dává těmto dvěma drobným mincím nový rozměr.  Tato žena jedná zcela  jinak,  než je člověk zvyklý.
Člověk je zvyklý dávat ze svého nadbytku. Je zvyklý dávat to, co mu přebývá, respektive dávat nějaké věci Bohu –
nějaké oběti, nějaké asketické úkony – věci, které dávám Bohu, mohou být sebevznešenější. Tato žena ale nedává
Bohu nějaký dárek.  Ona  mu dává své  živobytí,  svěřuje  mu svůj  život  –  svou kariéru,  své  každodenní  starosti,
činnosti…
Bohužel  je  nám mnohdy  vlastní  jednat  tak,  jak  jednají  učitelé  Zákona,  tito  „boháči“.  Točíme  se  kolem sebe  a
usilujeme o svůj prospěch. A v tomto postoji jsme zvyklí Bohu skutečně dávat jen zbytky svého života. Vnější věci,
něco, co zbyde z hostiny našeho života. A ještě stavíme na odiv, jak jsme velkorysí, necháváme vyvolávat hodnotu
toho, co dáváme, dáváme si pozor, aby to dostatečně dobře znělo…Ano, chudý dává vše, dává svůj život. Bohatý
inklinuje k tomu, že dává dárky. Můžeme to například ukázat na projevech rodičů. Bohatí rodiče dokáží dětem koupit,
na co si vzpomenou. Ale mnohdy na ně nemají čas (i proto, aby vydělali na ony dárky). Chudý rodič nemůže dát dítěti
nic jiného, než sebe, svůj čas. Nemusíme snad říkat, který postoj je ten správný. A podobným způsobem je to také ve
vztahu k Bohu.Mohli bychom říci, že člověk se nestává tím, co má, ale tím, co dává. Protože až tehdy, kdy člověk nic
nemá, dává sebe a je sebou. Dar, který člověk dává, není darem pro Boha, ale je zde proto, aby měnil nás. Člověk,
který má a Bohu dává tyto „dárky“, je člověkem, pro kterého je Bůh modlou – tím, komu je třeba něco obětovat.
Člověk, který dává Bohu sebe, není modlářem, ale je tím, kdo se s Bohem spojuje. Ano, řekněme to zřetelně. Každé
jednání, ve kterém člověk nedává Bohu sebe, ale jen nějaké věci, je modloslužbou. Každý z nás jsme v nějaké míře
modloslužebníky. Jsme ale pozváni k tomu, abychom po příkladu vdovy z dnešního evangelia, měli Boha stále více za
toho, s kým se skutečně spojujeme.



30. neděle v liturgickém mezidobí, 25. 10. 2015

Text evangelia: Mk 10-46-52

Drazí  přátelé,  dnešní  evangelijní  úryvek  je  úryvkem,  který  spojuje  dvě  části  Markova  evangelia.  Jednak
zakončuje část, ve které Ježíš kráčel do Jeruzaléma, a ve které byl kladen důraz na následování a jednak otevírá další
část, totiž Ježíšovo působení v Jeruzalémě.

Slepý člověk, o kterém dnes slyšíme,  je skutečně vyvrcholením všech těch postav,  o kterých jsme mohli
uvažovat předchozí týdny. Já bych odkázal jen na předchozí dvě neděle, kdy jsme slyšeli o nějakém člověku, který se
ptá po tom, co má dělat, aby dostal život věčný. Ježíš mu řekl: „jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, pak přijď
a následuj mě“. Minulou neděli jsme pak slyšeli o Zebedeových synech, kterých se Ježíš ptá: „co chcete, abych pro
vás udělal?“

Slepý, o kterém dnes slyšíme, je lepší, než onen neznámý člověk, i než Jakub a Jan. I jeho se Ježíš ptá, co
chce, aby pro něho udělal. Zatímco učedníci toužili po prvních místech, tento ví, že má žádat, aby viděl (v řečtině
užito sloveso vzhlédnout, pohlédnout vzhůru), respektive, aby se Ježíš nad ním smiloval. Když si uvědomíme, že
Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde bude za několik dní vyvýšen, pak ona žádost slepého člověka je mnohem hlubší.
On touží po tom vzhlédnout na vyvýšeného ukřižovaného Ježíše, aby mohl dojít z jeho strany smilování.

Dnešní slepec je ale na tom mnohem lépe také ve vztahu k neznámému člověku. O něm jsme slyšeli, že na
Ježíšova slova zareagoval tím způsobem, že pro to slovo zesmutněl. Po tomto slepci-žebrákovi nic takového Ježíš
nežádá, a přesto naplňuje to, co bylo žádáno po tom neznámém člověkovi. A tento to koná s radostí a nadšením –
„vyskočil“

Když Ježíš zavolá dotyčného k sobě, evangelista konstatuje velmi jednoduše: „odhodil plášť, vyskočil a přišel
k Ježíšovi“. První, co evangelista zmiňuje, je to, že slepec odhazuje svůj plášť. Tento plášť byl celým jeho jměním,
byla to jeho jediná jistota. Tento plášť mu sloužil jako oděv, jako přikrývka, jako matrace. Byla to jeho nejpotřebnější
věc. Můžeme si představit, že tento plášť měl také rozprostřený před sebou, a že do něj lidé vhazovali svou almužnu.
Ve chvíli, kdy ho Ježíš volá k sobě, tento slepec odhazuje svůj plášť.

Tento slepec-žebrák aniž ho k tomu Ježíš vyzývá, odhazuje svůj plášť (ve chvíli, kdy ještě není uzdravený, ani
nepoprosil o to, aby viděl, respektive ani vlastně nevěděl, proč ho Ježíš k sobě volá) a přichází k Ježíši. Zachovává
přesně ono pořadí,  o  kterém Ježíš  mluvil,  když  vedl  dialog  s neznámým člověkem.  Zbavuje se,  přichází,  a  pak
následuje. Je schopen se vzdát všeho, jen proto, aby byl  v pozici  toho, kdo může přijít  k Ježíši  a následovat jej.
Vyvrcholením všeho je následování (o následování byla celá předchozí část evangelia).

Právě v tomto se odehrává velmi podstatná proměna. Na začátku úryvku bylo konstatováno, že slepý člověk
sedí na kraji cesty. Je vhodné zmínit, že řečtina pro tento stav „seděl“ užívá sloveso v imperfektu, tedy vyjadřuje, že je
to  opakující  se  děj.  Není  to  ze  strany evangelisty  zachycení  jen  tohoto  okamžiku,  ale  je  to  vyjádření  samotné
„podstaty“ onoho člověka. Je to ten, který sedí! On sedí, zatímco všichni ostatní jdou, kráčí. On sedí na kraji, aby
nepřekážel, zatímco všichni ostatní jsou na cestě, kráčí po ní. Sedí, protože nevidí a tudíž neví, kam by šel. Tento
člověk se tak vymezuje i vůči této většině, vůči ostatním. Jeho vadou není jen to, že je slepý, ale také to, že sedí, jeho
dispozicí není jen to, že je žebrákem, ale také to, že je na kraji této cesty. Tyto dispozice, které jsou v tuto chvíli
nedostatkem, se stanou příležitostí k velké proměně tohoto člověka.

Ona proměna pak bude zachycena právě v postoji, který člověk na oné cestě zaujímá. Zatímco příběh začínal
tím, že Bartimaios seděl u cesty (10,46), na konci příběhu se bude říkat, že šel tou cestou (10,52). Tato proměna se
odehrává  díky  skutečnému  setkání  slepého  s Ježíšem.  Setkání,  které  ho  proměňuje,  které  z něj  samotného  činí
poutníka nejen na cestě do Jeruzaléma, ale především poutníka za Ježíšem, tím, kdo bere svůj kříž a následuje jej, aby
na  něho  pohlédl  (vzhlédl)  v Jeruzalémě,  v okamžiku  jeho  ukřižování.  Proto  právě  tato  skutečnost  mu  dopřává
naplnění také oné první prosby – Ježíši, smiluj se nade mnou. Můžeme tedy říci, že uzdravení ze slepoty, které ho činí
schopným Ježíše následovat, jej přivádí ke kříži, kde se člověk může otevírat smilování, Božímu milosrdenství.



29. neděle v liturgickém mezidobí, 18. 10. 2015

Text evangelia: Mk 10,35-45

Drazí přátelé, v dnešním evangelijním úryvku slyšíme reakci dvou učedníků na třetí Ježíšovu předpověď o
utrpení. Poté, co na první předpověď zareagoval Petr, u druhé jsme četli o tom, že se učedníci mezitím spolu přeli o
to, kdo z nich je největší, tak u třetí slyšíme, jak se Jakub a Jan snaží získat si první místa v Ježíšově království.

Ježíš těmto učedníkům nevyčítá, že chtějí mít místa v jeho „slávě“. Ale říká jim, že si tato místa nezajistí tím,
že budou politikařit, ale tím, že se stanou služebníky. Zaměřme se na Ježíšův výrok ke konci dnešního úryvku. Ježíš
svým učedníkům říká: „víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají
cítit svou moc“.

V první řadě Ježíš odkazuje na zkušenost učedníků: „víte“. Učedníci byli lidé své doby. Víme, že mezi nimi
byli také někteří příslušníci, nebo alespoň sympatizanti zélótského hnutí. To usilovalo o vyhnání Římanů, a to i za
pomoci násilí. Členové tohoto hnutí nasazovali konkrétní síly pro politický převrat. Učedníci, alespoň někteří, s touto
myšlenkou sympatizují, respektive Mesiáše se představují jako takovéhoto Zélótu, totiž toho, kdo ty Římany vyžene a
nastolí Mesiánské království. 

Učedníci vlastně touží po politickém převratu. Ježíš ale nechce politickou revoluci. Ta totiž nic nemění. Jediná
změna, ke které dojde, je výměna gard, výměna těch, kteří se považují za panovníky, kteří tyranizují ostatní. Ani
nechce žádnou sociální revoluci,  ve které by došlo k prohození rolí, tedy takovou vládu lidu. Ježíš chce revoluci
smýšlení, kdy ten, kdo je mocným, vládcem, není tyranem, ale služebníkem všech.

Druhou věcí, kterou Ježíš zmiňuje, je to, že se dotyční „pokládají za panovníky“. Ježíš představuje, jak jednají
ti, kterým se zdá, kteří se domnívají, že mají moc. Jednání, které Ježíš představuje, není jednáním mocného člověka.
Lidé, kterým se zdá, že jsou mocní, kteří se toto domnívají, jednají dvojím způsobem – tvrdě vládnou národům a
dávají pocítit svou moc. Protože ona moc je jen zdánlivá, oni se domnívají, že jsou mocní, tak i ono utlačování je
parodií, karikaturou toho, jak by měl mocný jednat. Ten svou moc nezneužívá, neutlačuje, ale svou moc obrací ve
prospěch druhých, totiž slouží. O tom se bude Ježíš více zmiňovat v následujících slovech.

Ježíš říká, že mezi jeho učedníky tomu tak nebude. Oni nebudou těmi, kteří se považují za mocné. Jejich život
nebude takovouto karikaturou moci. Ježíš nenapadá to, že učedníci chtějí být mocní. Přijímá tuto jejich touhu, ale
začíná upravovat jejich představu moci. Vede je od snění, od pokřivené představy, k objevení pravé hloubky moci.
Pravá moc totiž spočívá ve službě. Ježíš představuje revoluci smýšlení. Ano, chci, abyste byli mocní. Ale mezi vámi
tomu nebude tak, jak je v tomto světě. Kdo chce být veliký, kdo chce být skutečně mocným, ať je služebníkem, ba
přímo otrokem všech.

Učedníci na začátku přišli a žádali po Ježíši, aby splnil to, co chtějí oni. Ale Ježíš je zve k tomu, aby pochopili,
že nemají usilovat o to, co chtějí oni, ale že mají usilovat o to, aby druhým sloužili, aby dělali to, co chtějí (potřebují)
druzí.

Ježíš na závěr své krátké, ale velmi hluboké a intenzivní řeči, překládá důvod, proč má učedník sloužit, proč
má prožívat svůj život právě takto – „vždyť i Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj
život jako výkupné za všechny“.  Učedník má sloužit,  protože mu Ježíš dal svůj příklad.  Má napodobovat svého
mistra, učitele svého života (jak jej Jakub a Jan na začátku oslovili – mistře). 

Ježíš ale nemluví jen o službě. On mluví o tom, že učedník se musí stát otrokem všech. Otrokem!!! Otrok je
ten, kdo plní rozkazy svého pána. Je-li otrokem všech, tedy je zaměřen na všechny. Stejně jako Ježíšův život je

určován službou druhým a spásou druhých (mnohých, totiž velkého zástupu), tak i život učedníka-otroka, musí být
určován touto službou mnohým, službou, která usiluje o spásu mnohých (velkého počtu).



28. neděle v liturgickém mezidobí, 11. 10. 2015

Text evangelia: Mk 10,17-30

Drazí přátelé, v dnešním evangelijním úryvku slyšíme o jistém člověku, který přichází k Ježíši s otázkou, co
má dělat, aby dosáhl života věčného. Já bych zaměřil naši pozornost na několik skutečností, totiž na to, jak je nám
tento člověk představen, a co má dělat, aby dostal život věčný.
Představení člověka

Evangelium nám onoho člověka nepředstavuje  přímo,  ale  prostřednictvím různých indicií  se  toho o  něm
dozvídáme vcelku dost. Je to člověk bohatý, člověk, který zachovává od svého mládí přikázání. Dále je nám tento
člověk představen jako ten, který je dlouhodobě sžírán otázkou po tom, jak získat věčný život. Je to jeho dlouhodobý
myšlenkový boj. Vidí, že majetek a nakládá s ním (když zachovával přikázání, tak jistě dával také velké sumy jako
almužnu potřebným) ho nečiní šťastným, nedává mu podíl na věčném životě. Dále je nám ten člověk představen také
jako  ten,  kdo  v Ježíši  rozpoznává  nejen  někoho  výjimečného,  ale  skutečně  někoho,  kdo  je  v nějakém kontaktu
s božstvím. Když přibíhá k Ježíši,  tak před ním pokleká (vzdává bohopoctu),  a oslovuje ho jako Mistra dobrého.
Přičemž následná Ježíšova reakce vlastně vyjadřuje,  co je tímto „dobrý“ myšleno – označuje ho za Boha. Tento
člověk je nám tedy skutečně dost podrobně vykreslen. 

Přesto ale slyšíme, že přichází za Ježíšem, když ten se vydává na cestu. Proč nepřišel dřív, když Ježíš byl
v domě?  Následný  text  nám  ukáže  proč  –  protože  byl  příliš  zaměstnán  svým  majetkem.  Různé  povinnosti
všednodenního života mu bránili v tom, aby za Ježíšem přišel dříve. Ale přeci jen to stihl. Následně bude ale Ježíš
poukazovat právě na toto.
Zachovávat přikázání

Když se tento člověk ptá po tom, co musí dělat, aby dostal život věčný, Ježíš jako první podmínku předkládá
zachovávání přikázání.

Když se na ta přikázání zaměříme, tak můžeme říci, že kromě onoho posledního (ctít otce i matku) je pro
zachovávání těchto přikázání způsobilejší člověk, který je mrtvý (a ten to poslední nepřestupuje). To on se může
s čistým  svědomím  přihlásit  a  říci,  že  tato  přikázání  zachovává  –  nezabijí,  nesmilní,  nekrade,  nemluví  proti
druhému… To on je v pozici,  která ho činí způsobilejším pro zachovávání těchto přikázání.  Při vědomí mnohem
komplexnějšího významu těchto slov můžeme nyní zároveň říci, že onen člověk se vlastně představuje jako mrtvý –
zachovávám od svého mládí.

Ježíš přesto říká,  že toto je předpoklad,  základní  nutnost.  Zachovávat  přikázání.  Přesto je to nedostatečná
odpověď na otázku člověka. Jednak člověk, který je zachovává, vnímá, že není šťastný, že nemá podíl na životě
věčném, a pak to také není odpověď na otázku, co musím dělat (zde je větší důraz kladen na to, co nesmí dělat).
Následovat Ježíše

Ježíš tedy zve člověka ještě k dalšímu jednání. Ježíš nedává radu, ale poukazuje na to, co chybí k vejití do
Království, ke spáse. Muž už není pozván k tomu, aby zachovával, ale má jednat. Má konat pozitivní skutky. Ježíš
jmenuje celkem čtyři  příkazy jednání – jdi, prodej, dej, následuj. Je dobré si uvědomit, že celá Ježíšova výpověď
směřuje  právě  k onomu  poslednímu  –  pak přijď  a  následuj  mě.  Zatímco  výzvy „jdi,  prodej,  dej“  jsou  v aoristu
(minulém čase), výzva „následuj“ je v čase přítomném. Hlavní důraz tedy není kladen na to, že má jít prodat svůj
majetek (přičemž majetek v tuto chvíli nemusíme vnímat v materiální rovině, ale můžeme pod něj zahrnout vše, pro
co člověk žije – kariéra, koníčky…), ani na to, že ho má rozdat chudým, ale důraz je skutečně kladen na to, aby
naložil s majetkem takovým způsobem, aby byl schopen Ježíše následovat. 

Jakoby zde Ježíš pracoval právě s tím, co jsme zmiňovali na začátku našich úvah. Jakoby Ježíš kladl otázku,
co tohoto člověka zdrželo na cestě k němu. Ježíš v tuto chvíli uhodí hřebíček na hlavičku. Problémem není to, že by
tento člověk byl hříšníkem, že by nezachovával přikázání. Problémem je jeho majetek, který mu už před chvíli bránil
přijít za Ježíšem dřív a který mu tedy brání v tom, aby Ježíše následoval. Ony příkazy k tomu, aby prodal, aby mohl
rozdat, odhalují pozitivní rozměr lásky k druhému. Ale mnohem větší důraz je v tuto chvíli kladen na to, aby člověk
s oním majetkem naložil takovým způsobem, aby mohl milovat (následovat) Ježíše.

Na začátku úryvku člověk oslovil Ježíše jako dobrého. Ježíš v tuto chvíli staví před člověka váhu a na jednu
misku dává sám sebe a vlastně se ptá, jak dobrý vlastně pro člověka je? Člověk stojí před skutečně rozhodujícím
okamžikem. Ten, který označil Ježíše za dobrého (Boha) nyní stojí před otázkou, jak dobrý pro něho ve skutečnosti je.
Jsem tak dobrý, že převážím i tvůj majetek, nebo je tvůj majetek lepší? Jsem tak dobrý, že jsi schopen se pro mě
všeho vzdát, nebo je něco lepšího? Jsem pro tebe Bohem, anebo je něco víc „dobré“, tím, čemu se tedy jako bohu
budeš klanět, co bude těžištěm tvého života, tím, co tvůj život určuje.



27. neděle v liturgickém mezidobí, 4. 10. 2015

Text evangelia: Mk 10.2-16

Drazí přátelé, v dnešním úryvku můžeme uvažovat o manželství. Já bych zaměřil naši pozornost na jednu věc.
Když farizeové zkouší Ježíše, tak ten se jich ptá: „co vám přikázal Mojžíš?“ a farizeové odpovídají: „Mojžíš dovolil
vydat rozlukový list a rozvést se“. Ježíš se ptá, co Mojžíš ohledně rozvodu přikázal. Mojžíš ale ohledně rozvodu nic
nepřikázal, jen něco dovolil. Farizeové tedy musí přeformulovat svůj postoj a začít mluvit o tom, co je dovoleno.
Farizeové tak mění zcela pořadí hodnot. Oni se soustředí na Zákon, zatímco Ježíš se chce soustředit na Boží plán. Jde
jim o to, co stanovuje Zákon, místo aby se soustředili na Boha a na to, jak mají naplnit svůj život.

Zákon může dispenzovat od škodlivých následků, dostává zlé jednání pod určitou kontrolu. Ale to rozhodně
neznamená, že jej legalizuje. I když je stanovení těchto norem užitečné a v určitých okamžicích třeba,  tak to ale
rozhodně neznamená, že se jedná o legalizaci určitého postoje. To, že je něco dovoleno ještě neznamená, že je to
člověku prospěšné. To, že je něco dovoleno, ještě neznamená, že tak má člověk jednat 

Člověk se ve svém smýšlení a ve svém jednání většinově zaměřuje jen na to, jak proplout tímto světem, jak
umět jednotlivé situace „ochcat“, jednat způsobem, který bude pro něho nejméně náročný. Člověk se ve svém životě
nezaměřuje na to, co zde má dělat, jaké má zde poslání, co je cílem jeho života, ale zaměřuje svou pozornost na to, jak
v tomto světě obstát s co nejmenší námahou, jak proplout jednotlivými životními situacemi, jak si to tady udělat co
nejsnadnější a co nejhezčí. To je přesně to, o čem je rozhovor mezi Ježíšem a farizeji. Ježíš se jich ptá na to, jaký je
smysl manželství, jak má člověk manželství prožívat, jak jeho prostřednictvím naplnit svůj život (co je přikázáno).
Člověk se ale zaměřuje na to, jak to hlavně v poklidu zvládnout, jak se příliš nenamáhat, zajímá se hlavně o to, co je
mu dovoleno.

Ježíš předkládá svůj výrok, který začíná slovy „na začátku při stvoření“. Ježíš staví proti lidské zkušenosti,
jeho slabosti a selhání, které potřebuje legislativně upravit ony stavy selhání, Boží původní plán. Ježíš tedy staví proti
sobě dvě skutečnosti. Dovolenost rozvodu, která je známkou zatvrzelého srdce a Boží plán, jeho záměr. Ten, kdo má
tvrdé srdce, ten považuje za dovolené vydat rozlukový list. Kdo ale chce plnit Boží záměry, ten rozlukový list vydávat
nebude, ten hledá, jak naplnit své manželství.

Manželství není smlouvou společenskou (vytvořenou společností). A proto Ježíš předkládá nárok – co Bůh
spojil, člověk nerozlučuj. Co je Božím záměrem, co je Božím příkazem, tam člověk nemá vnášet otázku dovolenosti.
Ježíš představuje dvojí způsob života – v zatvrzelosti srdce, nebo podle Božího plánu. My to můžeme říci ještě jinými
slovy – spojovat, resp. rozdělovat. Zatímco Božím záměrem je spojovat, vlastností člověka je rozdělovat. Zatímco
Bůh stvořil člověka rozděleně (jako muže a ženu), aby mohl spojovat, člověk rozděluje to, co je Bohem spojeno.

Pokusme se to nyní nějakým způsobem shrnout. Tím, co určuje Ježíšův život, není pohled člověka, ale pohled
Boha, jeho plán, jeho záměry. On se neptá, co je dovoleno, ale hledá, jak má člověk jednat. Největším problémem
dnešní doby je to, že člověk odstranil ze svého života Boha. To, že se rozpadají manželství, je přirozeným důsledkem
takovéhoto jednání. Jestliže manželství objevuje svůj rozměr v Bohu, pak bez Boha je nesrozumitelné. Já se skutečně
nedivím lidem dnešní doby, že nechápou, proč vstupovat do manželství, že je jedno, jestli žijeme na hromádce, nebo
ve volném vztahu. Chápu názory, že je jedno, jestli máme nějaký papír – hlavní je náš vztah. Chápu tento postoj,
protože  je  důsledkem  toho,  že  jsme  z manželství  udělali  jen  soužití  dvou  lidí,  soužití,  které  je  postaveno  na
požitkářství,  na  ekonomickém  profitu…  Chápu,  že  lidé  odmítají  vstupovat  do  manželství.  Chápu,  že  dokonce
podporují registrované partnerství… Pokud odstranili základ, nedivím se, že celý dům, kterým je manželství, spadl.

Od počátku tomu tak ale nebylo. Boží záměr byl jinačí. Měli bychom jej znovu objevovat. Měli bychom do
manželství znovu vrátit Boha. A to ne jen v tom rozměru, že jsme věřící, že se společně modlíme. Měli bychom si
uvědomovat, že to Bůh buduje naše manželství a podle toho skutečně jednat. Je třeba znovu objevit ono posvátno

v manželství, onen tajemný rozměr, onen rozměr Božího plánu spásy. Já nejsem v manželství, protože je to dovoleno
(a v manželství jsou určité věci dovoleny), nejsem v manželství, protože je to tak pro mě lepší, ale jsem v manželství,
protože mi to Bůh „přikázal“, protože tímto způsobem naplňuji svůj život, své poslání, smysl svého bytí. Člověk se

nemůže pohybovat jen v mezích zákona, ale musí hledat naplnění svého života. Je k ničemu neprovinit se proti
Zákonu (dělat dovolené věci), když tím promarním svůj život (neudělám to, co mi bylo přikázáno).



26. neděle v liturgickém mezidobí, 27. 9. 2015

Text evangelia: Mk 9,38-43.45.47-48

Drazí přátelé, dnešní evangelijní úryvek můžeme znovu rozdělit na dvě části, přičemž v první části slyšíme Janova
slova o neznámém exorcistovi a Ježíšovu reakci, kdy říká, aby mu v tom nebránili. V druhé části slyšíme čtyři výroky
o svádění, ve kterých Ježíš představuje výzvu k značné radikalitě.  Já bych se dnes společně s Vámi chtěl zaměřit
především na onu druhou část dnešního evangelia.V těchto verších 42-48 se opakovaně představuje jedno schéma –
svádí-li, odstraň, je lépe… Co to znamená ono „svádění“? Ony verše 42-48 ve všech čtyřech případech užívají stejné
slovo  „skandalidzó“.  Na  základě  etymologie  se  toto  slovo  častokrát  předkládá  jako  „jednat  skandálně“,  nebo-li
pohoršit. To ale není zcela správný překlad. Onen řecký termín mnohem spíše znamená „dát překážku“. Je to kámen,
který je kladen člověku do cesty a ten o něho zakopává. Ježíš nejprve toto slovo uvádí ve vztahu k druhému člověku –
svádět druhého ke hříchu. Poté ho třikrát používá ve vztahu k vlastnímu životu. Svádí-li tě nějaká část tvého těla ke
hříchu,  je-li  nějaká  část  tvého  těla  pro  tebe  překážkou  k tomu,  abys  mohl  směřovat  do  nebeského  království,
respektive být služebníkem nebeského království (viz předchozí verše), odetni ji!Ježíš představuje situaci, kdy ruka,
noha, oko se stávají pro člověka překážkou, která jim brání v následování Ježíše, respektive je přivádí k pádu. Místo
aby člověku sloužili, stávají se tím, co člověka odvádí od Boha. Ježíš představuje tuto situaci jako něco závažného a
člověk by tedy podle toho měl reagovat. Ježíš vyžaduje značnou radikalitu. Je patrné, že není možné v tuto chvíli
Ježíšova slova vykládat doslovně (fundamentálně), ve smyslu, že si máme začít odřezávat jednotlivé údy těla. Ale
takový „nedoslovný“ překlad nesmí nikterak zlehčovat a zastírat závažnost těchto slov a Ježíšovu radikalitu, kterou
v takovém jednání představuje.Je-li člověk sváděn, má odseknout. Je lepší odseknout a vejít, než být hozený… Je
lepší odhodit část, ztratit část svého života, než ztratit celý svůj život. Mnohdy bojujeme s tím, že chceme užívat
všechny nabídky, které nám tento svět překládá. Chceme si užít života. Všechno, co tento svět předkládá, může být
dobré, ale ne všechno toto dobré mi může zároveň sloužit k dobrému. Já se mohu stávat otrokem těchto věcí, a to ve
chvíli, kdy se mi stávají překážkou na cestě k Bohu, na cestě k následování. Sport může být dobrou věcí. Ale jakmile
mi přestává sloužit, ale naopak se stává překážkou na cestě k Bohu (nemodlím se, mluvím sprostě, nemám čas chodit
do kostela, jde to na úkor rodiny…), je lepší jej odseknout, odhodit a vejít s odseknutou částí do věčného života, než
být odhozen celý, než ztratit  celý svůj život. Stejně tak můžeme pokračovat v mnoha dalších oblastech.  Můžeme
uvažovat  o přístupu k televizi,  k seriálům, k hrám,  k počítači,  ke koníčkům a různým kroužkům… U všeho platí
stejný princip. Překáží-li ti to v následování Krista, odsekni to. Staví-li tě to do pozice, kdy musíš říkat, že nemáš čas
na modlitbu, na druhého člověka, odsekni to… Zde už je dobré ona slova „doslovně“ brát.Můžeme říci, že člověk je
pozván k tomu, aby prořezával strom svého života, aby ten nesl ovoce (Jan 15). Je třeba stále prořezávat vše, co hýbe
mým životem, co je cílem mého života, mého jednání. Člověk je pozván k tomu, aby stále bděl nad svým životem a
prováděl stále jeho revizi.  Aby byl zahradníkem, který svůj život neustále prořezává.K oné radikalitě Ježíš vybízí
z jednoho prostého důvodu. Aby se člověk nedostal do pekla. Pokud se ale znovu podíváme do řeckého textu, tak
budeme moci vidět, že termínem „peklo“ překladatelé překládají slovo „geennan“, nebo také gehenna. Toto slovo
vyvěrá z biblické tradice a představuje jedno velmi konkrétní místo, kde právě mají své místo červi a neuhasitelný
oheň. Řecký termín geenna je jednou z forem překladu hebrejského výrazu „údolí Hinnom“. Jednalo se o údolí na
jihozápad od Jeruzaléma.  Ve SZ se můžeme dočíst,  že  to  bylo  místo  výšiny Tofet,  kde byli  Baalovi  obětovány
(spalovány) judští chlapci a děvčata. Jednalo se tedy o místo lidských obětí, kde tyto oběti byly páleny. Později, jak
plynul čas, se toto místo stalo smetištěm, kam byl svážen odpad z Jeruzaléma a kde byl tento odpad neustále pálen.
Tento  oheň tedy neustále  hořel,  byl  nehašen,  neuhasitelný.  Zároveň si  můžeme živě představit,  jak se na tomto
smetišti  rojí  různé  druhy  živočichů,  zvláště  různých  červů,  kteří  zde  přežívají  věky.  Proto  se  toto  místo  stalo
symbolem trestu pro hříšníky, kteří jsou v gehenně mučeni nehasnoucím ohněm. Červ a oheň se stávají asi nejstarší
židovskou představou o věčném zatracení. Tyto obrazy se stávají symbolem pro totální pohlcení mrtvoly. O červu a
ohni v údolí Hinnom mluví také Iz 66,22-24. Je zde představena hniloba a sebezničení toho, kdo se nerozhodl pro
království. Takový člověk se stává výstrahou. Můžeme říci, že Ježíš umně užívá tento obraz a představuje, pro co se
rozhoduje člověk, pro kterého je neuskutečnitelné odseknout a vyhodit něco ze svého těla (života), to, co jej svádí ke
hříchu, co jej odvádí od království, co jej činí neschopným být služebníkem nebeského království.Dnešní evangelium,
nás skutečně vybízejí k radikalitě. Ježíš vyzývá dosti zřetelně k rozhodnosti. Člověk má se svým životem nakládat
opravdu zodpovědně. Můžeme si položit otázku, co se po této neděli, v tomto týdnu stane. Bude z mého života něco
odseknuto a vyhozeno? Anebo zůstane vše při  starém, všechno půjde stále stejně… Jsou to živá slova,  která  se
dotýkají  mého  života,  anebo  já  jsem  se  svým  životem  tak  spokojen,  považuji  ho  za  tak  ideální  (v  rozměru
křesťanského života, tedy za vzorový), že už ze svého života nemusím nic odřezávat? Pamatuj na to, že než přijmout
to, že tě něco svádí, jako fakt, se kterým se žije, je pro tebe lépe, kdybys zemřel, kdybys byl vrhnut do moře…
Pamatuj na to, že je k ničemu honit se za věcmi tohoto světa, protože tě nakonec uvrhnou se vším do neuhasitelného
ohně.



25. neděle v liturgickém mezidobí, 20. 9. 2015

Text evangelia: Mk 9,30-37

Drazí  přátelé,  poté,  co  jsme  minulou  neděli  naslouchali  první  Ježíšově  předpovědi  o  utrpení  Mesiáše,
dostáváme se okamžitě k druhé z těchto Ježíšových předpovědi. Jestliže jsme minulou neděli  mohli  vidět Petrovu
reakci,  která  vyjadřovala  Petrovu nespokojenost  s Ježíšovou vizí,  pak  dnešní  úryvek nám ukazuje ještě  mnohem
konkrétněji smýšlení nejen Petra, ale celé skupiny učedníků. Ti pro obsah své debaty nemohou rozumět tomu, o čem
Ježíš hovoří a uzavírají se tak tomu, co pro ně má Ježíš představené.

Znovu  zájemce,  kteří  se  chtějí  úryvku  věnovat  více,  odkazuji  na  své  webové  stránky  –
www.masklen.webnode.cz V tomto slůvku bych se zaměřil  jen na jednu věc,  a to na otázku toho, že k následné
katechezi dochází v domě v Kafarnaum.

Když se mluví o tom, že Ježíš byl doma, užívá se určitý člen. Jedná se tedy o dům, který je už známý. Čtenář
už jednak o tomto domu slyšel, nebo v alegorickém významu daný dům velmi dobře zná. 

Při  četbě  Markova  evangelium už  jsme  se  jednou  v domě  v Kafarnaum nacházeli.  Bylo  to  hned  v první
kapitole, kde Ježíš přišel do domu Šimonova a Ondřejova a uzdravil Šimonovu tchýni z horečky. Pokud si dobře
pamatujeme, tak sotva Ježíš tuto ženu uzdravil z této horečky, tak ta je začala obsluhovat. Nyní se Ježíš znovu nachází
v tomto domě a znovu je vyžadováno, aby uzdravil  člověka z horečky, která mu brání sloužit.  To je důvod, proč
Marek zasazuje tento rozhovor do domu v Kafarnaum.

Tento  dům ale  získává  ještě  jeden další  velmi  podstatný  rozměr.  Když  navštívíme  Svatou zemi  a  město
Kafarnaum, tak budeme moci vidět nově vybudovaný kostel, který je postavený ve vzduchu právě nad domem, který
podle tradice patřil Šimonu Petrovi. Tento kostel má skleněnou podlahu, skrze niž je vidět do vykopávek tohoto domu
a  je  tak  možné  vidět  místnost,  která  je  přestavována  do  kruhového  půdorysu,  tedy  do  půdorysu,  který  sloužil
křesťanům ke společnému slavení. I na základě této skutečnosti se tedy archeologové domnívají, že je to dům Šimona
Petra, protože kde jinde by bylo pravděpodobnější, aby se první křesťané scházeli, než právě v tomto domě. Dům
Šimona Petra se tak brzy stává také domem prvních křesťanů, prvotní církve. Můžeme tedy mezi dům v Kafarnaum a
církev dát určité rovnítko.

Co to pro nás v tuto chvíli znamená? Evangelista mluví o tom, že v tomto domě (v církvi) jsou učedníci stiženi
horečkou, ve které se hádají, kdo z nich je největší, kdo je nejmocnější, že jsou stiženi horečkou, která jim brání
sloužit. V tomto domě je prvenství lásky nahrazeno prvenstvím egoismu!!!

Ježíš se v tomto domě posadil. Zaujímá postoj toho, kdo vyučuje. A zároveň k sobě zavolal své učedníky. Je to
už poněkolikáté, co Ježíš volá učedníky k sobě. Tak tomu bylo například již po první předpovědi. Ježíš, který povolal
učedníky, aby byli s ním, aby je vysílal, je nyní volá, aby jim ukazoval jejich pravou identitu. V čem spočívá být jeho
učedníkem. Učedník je ten, kdo slouží. Zatímco evangelista nám ukazuje, jak se učedníci perou o to, kdo bude první. 

V kontextu  města  Kafarnaum  se  stává  ještě  pozoruhodnější  a  závažnější  mlčení  učedníků.  Ježíš  nebyl
v Kafarnaum jen při oné události v první kapitole, ale ještě ve třetí kapitole se mluvilo o jeho návštěvě synagogy. A
zde bylo řečeno, že lidé mlčeli, když se jich Ježíš ptá na konání dobra v sobotu, na záchranu člověka. Stejně tak i
učedníci nyní v Kafarnaum mlčí, když Ježíš mluví o tom, jak dojít spásy.

Vyprávění ve třetí kapitole bylo zlomové, protože od té chvíle již Ježíš nevstoupil v Markově evangeliu do
synagogy. Jakoby odmítnutím nabízené spásy přestal tuto spásu těmto lidem „vnucovat“. Ono mlčení v domě

v Kafarnaum naštěstí nemá stejné důsledky. Ale je skutečně velkou výzvou, abychom si uvědomovali závažnost
tohoto postoje, toho mlčení. Abychom si uvědomovali, jak závažnou horečkou jsme stiženi, horečkou, která nás

dokonce činí neschopnými mluvit, správně rozlišovat to dobré a podstatné, horečkou, která z nás činí lidi bezcitné,
zatvrzelé, uzavřené skutečné spáse.

http://www.masklen.webnode.cz/


24. neděle v liturgickém mezidobí, 13. 9. 2015

Text evangelia: Mk 8,27-35
Drazí přátelé, dnešní evangelium nám předkládá úryvek, který můžeme rozlišit na tři části. Ježíšova otázka po tom,
kým je, zakončena Petrovým vyznáním. Poté Ježíšova první předpověď o utrpení, zakončena Petrovou reakcí. A vše
je zakončeno Ježíšovou výzvou k následování. Ne náhodou nám církev předkládá tyto tři části společně, protože se
vzájemně doplňují a odhalují, o čem je celou dobu řeč. Jistě by bylo vhodné věnovat se každé z těch částí (kdo tak
chce učinit,  tak jej znovu odkazuji na své stránky  www.masklen.webnode.cz ,  kde v sekci nedělní homilie,  roční
cyklus „B“ předkládám obsáhlejší komentář), ale my se v tuto chvíli zaměříme jen na Ježíšovu předpověď utrpení.

Synoptičtí evangelisté nám předkládají tři Ježíšovy předpovědi. Nejinak je tomu i u Marka. Když u Marka
bude Ježíš mluvit o svém utrpení, budou učedníci jednat vždy velmi podobně. V prvním případě přichází Petr a Ježíši
to rozmlouvá (dnešní úryvek). V druhém případě učedníci nebudou rozumět, protože se mezi tím baví o tom, kdo
z nich je první. A ve třetím případě Jakub a Jan přijdou za Ježíšem a budou se snažit zarezervovat si v  jeho království
přednostní místa. Ježíš mluví otevřeně, ale učedníci nejsou schopni tomu vůbec rozumět. Všechny tři předpovědi se
v něčem shodují. Nás ale bude zajímat dnes specifikum této předpovědi. Tím nejvýznamnějším v první předpovědi je
slovíčko „dei“, muset, nebo také „je třeba“. Ježíš říká, že Syn člověka bude muset mnoho trpět. Je třeba, aby mnoho
trpěl, aby byl zavrhnutý, aby byl zabitý, aby byl vzkříšený. To vše je nevyhnutelné,  je to třeba. Není to morální
povinnost, ale je to nezbytnost přirozené povahy hlubšího rázu. Zatímco učedníci si představovali Mesiáše nějakým
způsobem, Ježíš jejich představy boří tím, že říká, co je přirozené, co je nutné. Stejně jako oheň musí zahřívat, tak
Ježíš musí  dát  život  za nás.  Představa učedníků o Mesiáši  je  na hony vzdálená tomu,  co Ježíš  představuje jako
přirozené, nutné. Podle Ježíše není nutné, aby byl Mesiáš politicky úspěšný, aby byl všeobecně přijatý… Je nutné jen
jediné, aby trpěl, aby byl zavrhnutý… Není to neúspěch, jak to vnímají učedníci, ale je to předem daný Boží plán.Je
zcela zřejmé, že takovéto Ježíšovo smýšlení se musí dostávat do konfliktu se smýšlením lidí. A to i se smýšlením jeho
učedníků. Evangelista nám předkládá Petrovu reakci, ale Petr je v tuto chvíli zástupcem každého člověka. Co nám
evangelista o Petrově reakci říká? První, co se sděluje, je to, že si Petr bere Ježíše stranou. Bere si jej stranou a začíná
mu to rozmlouvat. Řecký text užívá termín „epitiman“, což znamená „kárat, plísnit“. Petr jedná s Ježíšem způsobem,
jakým jednal Ježíš 
s démony. Petr tímto způsobem označuje Ježíšova slova za démonická (to, jakým způsobem chce jednat). Takto přeci
nemůže být zničeno Boží království. Považuje Ježíše za posedlého, a proto chce provádět určitý exorcismus. Satan se
v tuto chvíli vymezuje vůči Bohu. Vede člověka k tomu, aby ho přesvědčil, že to on je tím lidským, zatímco Bůh je
tím, kdo se jeví nelidským. Snaží se člověka přivést k tomu, aby nad Boží „dei“ postavil své „já“. V tom spočívá být
člověkem – podle ďábla.  Ježíš ale v tu chvíli rázně reaguje a označuje Petrovo jednání za satanské. To Petr je v tuto
chvíli  ve svém smýšlení  posedlý ďáblem, to Petr potřebuje exorcismus.  Jeho smýšlení,  to, v čem vidí úspěch, je
něčím, v čem je ďáblem zcela svázán, ovládán. Petr představuje své „dei“ a odmítá „dei“ Boží. Je uzavřený, tupý,
slepý, a proto i blábolící,  neschopný pochopit Boha. To, co Petr hodnotí jako neúspěch, jako katastrofu a totální
prohru, představuje Ježíš jako to, co je Boží vůlí, Božím plánem, Boží nezbytností.

Jen si zkusme uvědomit, co jsou „dei“ našeho života, kdy během dne říkáme, že je něco třeba, že něco musím.
Ráno se vzbudíme a uvažujeme, co všechno během dne musíme udělat. Domnívám se, že u většiny z nás vyvstanou
na mysli věci tohoto světa. Dlouhodoběji nám vyvstanou na mysli věci, které povedou k našemu úspěchu (student
musí udělat maturitu, rodič musí vychovat dítě, musí vydělávat peníze, musí postavit dům, kněz musí obrátit farnost,
musí udělat pastorační aktivity…). Co všechno musíme, domníváme se, že je to třeba, a přitom se vůbec neptáme po
tom, co je třeba z pohledu Boha. Neřešíme to, že je třeba vzít kříž a následovat Ježíše (přičemž křížem nemysleme
v tuto chvíli onen „zbožný“ výklad, že křížem jsou naše těžkosti, ale uvažujme o Ježíšově kříži – je třeba, aby byl
vydán do rukou (vydán smýšlení druhých), aby byl zabit (ztratil svůj život), aby byl po třech dnech vzkříšen).Celý
úryvek dnešního evangelia je zakončen Ježíšovou výzvou k následování. Učedníci jsou povoláni k tomu, aby přijali za
své Boží „dei“, Boží nutnost. Pokud budeme sledovat linii povolání v Markově evangeliu, tak povolání, které se stává
následováním (první kapitola),  pak společenstvím (třetí  kapitola),  pak pramenem poslání (šestá kapitola),  se nyní
stává křížem a vzkříšením. Můžeme říci, že Ježíš v tuto chvíli definuje křesťana – křesťan je ten, kdo zapírá sám sebe,
bere svůj kříž a následuje Ježíše. Kdo přijímá toto „dei“. Lidské „dei“ je neustálou marnou snahou zachránit si svůj
život.  Obstát,  udělat  vše,  co  je  třeba  proto,  aby  přežil  v tomto  světě.  Je  to  snaha  zachránit  se  vlastní  mocí,
prostřednictvím toho, co nabízí tento svět, prostřednictvím majetku Nutným předpokladem se skutečně stává vzetí
kříže.  Můžeme  říci,  že  je  to  první  krok  k tomu,  aby  člověk  mohl  následovat.  Člověk  musí  přijmout  smýšlení
takovéhoto Mesiáše, který představuje takovouto nutnost. Kdo vezme, ten bude následovat. Kdo přijme Boží „dei“,
ten bude následovat. Druhé je následkem prvního…

http://www.masklen.webnode.cz/


23. neděle v liturgickém mezidobí, 6. 9. 2015

Text evangelia: Mk 7,31-37

Drazí přátelé,  v dnešním úryvku slyšíme o uzdravení hluchoněmého. Když se podíváme do řeckého textu,
uvidíme, že ona nemoc je popsána specifičtěji a že ono vyjádření nám pomůže odhalit, o co vlastně jde. Nemocný je
evangelistou označen za člověka „kófin kai mogilalon“, totiž toho, kdo je hluchý (řecký termín „kófon“ znamená také
tupý, prostoduchý), a těžko mluvící, nebo dokonce blábolící. Toto tvrzení je mnohem víc, než popsáním nějakého
fyzického stavu.

My jej můžeme vnímat v mnohem širším slova smyslu, tedy ne jen jako poznamenání nějakého stavu hluchoty
a z toho pramenící neschopnosti mluvit, správně artikulovat. Onen člověk je hluchý, doslova tupý. Je hluchý vůči
pravdě, vůči Božímu slovu a tím se stává tupým. Jeho hluchota z něj činí tupého člověka. Víme, že i člověk, kterému
sluch funguje, může být takto tupý. Že může být tupým vůči slyšení pravdy. Je tak zahlcen různými lžemi, je zahlcen
tolika slovy, že se vůči pravdě stává hluchým, tupým.

A tato hluchota, neschopnost slyšet to podstatné, z něj zároveň činí člověka, který blábolí, říká nesmysly. Jeho
mluva je blábolením. Člověk možná dokáže správně vyslovovat, dokáže správně sestavovat slova do větné stavby,
zachovat  syntax,  ale  nedokáže nic  sdělovat.  Jeho řeč je jen gejzírem mnoha slov,  která  zazní,  ale  nemají  hlubší
význam. Jsou to jen bláboly, mluví o nesmyslných věcech. Mluví takto, protože nenaslouchá, protože neslyší, protože
se stal hluchým vůči pravdě, pravdě o sobě, o smyslu života…

Člověk, který nenaslouchá Bohu, nedokáže sdělovat, komunikovat svůj život (ve svém životě). Celý jeho život
se stává blábolením.  A tak takový člověk potřebuje,  aby se ho Ježíš  dotkl  a  uzdravil.  Otevření  sluchu a jazyka
umožňuje člověku, aby komunikoval, aby se dostával s druhým do rozhovoru, do vztahu. Člověk může komunikovat
nejen  slova,  ale  také  poselství,  také  lásku,  život…  Člověk,  který  slyší  Boha,  může  s Bohem  tímto  způsobem
komunikovat. Slyší-li slova, jak mu Bůh mluví o lásce, může tento člověk tuto lásku komunikovat, s Bohem sdílet,
může s ním vstupovat  do rozhovoru.  Je skutečně zlem,  pokud je člověk hluchoněmý ve vztahu s Bohem.  Pokud
neslyší Boha a nemůže s ním tak vést dialog lásky. Je skutečně zlem, pokud člověk neposlouchá Boha (naslouchá
všemu možnému, jen ne Bohu), protože i zde platí, že s ním nemůže vést dialog lásky.

Když Ježíš uzdravuje onoho člověka, tak ho před samotným aktem bere stranou. To je věc, která pro konání
zázraků z Ježíšovy strany není příliš běžnou. V evangeliích se s tímto příliš nesetkáváme. Tam naopak slyšíme o tom,
že Ježíš koná ony skutky před velkými zástupy. Zde si ale bere Ježíš nemocného stranou. Je s ním o samotě. Třebaže
evangelia toto příliš neužívají,  tak přesto se nejedná o něco, co by bylo zcela atypické.  Když budeme číst  knihy
Starého zákona, budeme moci vidět, že Bůh takovýmto způsobem často jedná. Že velké věci začínají tím, že je někdo
vyhnán do ústraní (mnoho proroků, respektive i Ježíš své poslání začíná čtyřicetidenním pobytem na poušti), nebo
dokonce se odehrávají v ústraní (putování Izraele pouští). Zde můžeme říci, že Ježíš bere hluchoněmého stranou, aby
ho vytrhl z jeho prostředí, aby utišil „hluk“, který ho „zahlcoval“. Ježíš musí člověka dostat do ústraní, aby ho mohl
uvést do stavu, kdy dokáže slyšet a následně tedy také správně hovořit.

Zkusme dnes najít čas k tomu, abychom byli  odvedeni stranou, a aby mohla být uzdravena naše hluchota,
neschopnost slyšet pravdu, slyšet Boha, který k nám mluví. Protože je hlubokou pravdou, že člověk, který neslyší,
neslyší svého Tvůrce, tak se celý jeho život stává jedním nesrozumitelným blábolením.



22. neděle v liturgickém mezidobí, 30. 8. 2015

Text evangelia: Mk 7,1-8.14-15.21-23

Drazí přátelé, po pěti týdnech se znovu vracíme k Markovu evangeliu. A vracíme se do části, která následuje
po zázračném nasycení a po Ježíšově kráčení po Genezaretském jezeru. Dnes slyšíme úryvek, jímž Ježíš započíná
svou činnost v pohanské oblasti, nebo ještě lépe řečeno, ve prospěch pohanů.

Úryvek, který dnes slyšíme, by nám mohl připadat velmi srozumitelný a mohl by se stát ostrým mečem, jehož
prostřednictvím budeme osekávat  různé  tradice,  různé  postoje  a  zvyky,  jehož  prostřednictvím budeme očišťovat
pravou zvěst evangelia. Když se ale podíváme na úryvek trochu pozorněji a budeme ho číst v kontextu Písma svatého
a v kontextu dějinných událostí, pak uvidíme, že vlastně vybízí tak trochu k něčemu jinému, než se může na první
poslech zdát. Ve skutečnosti totiž rozhodně žádným způsobem nepředstavuje Ježíše revolucionáře, který přišel zrušit
Zákon a veškeré tradice. To, co Ježíš koná, je v plném souladu s tím, co říká na jiném místě v Matoušově evangeliu –
nepřišel jsem zrušit zákon, ale naplnit ho. 

Podívejme se na tento evangelijní úryvek trochu v souvislostech s životem prvotní církve. My si totiž budeme
moci  všimnout  několika  věcí,  které  by  nás  měly  v dobrém slova  smyslu  znepokojovat,  respektive  vést  k tomu,
abychom o úryvku uvažovali mnohem hlouběji než jen skrze vnější naslouchání Ježíšovým slovům.

Když čteme o životě prvotní církve, víme, že se v prvotní církvi řešilo několik základních sporů, které byly
spojeny  především  s tím,  zda  křesťané,  kteří  pocházejí  z pohanského  prostředí,  musí  přijímat  obřízku  a  musí
dodržovat židovské zákony a tradice. Zároveň se v prvotní církvi, jak nám zaznamenávají Skutky apoštolů, mluvilo a
vedly spory o tom, zda jsou nějaké pokrmy nečisté a proto zakázané k požívání. Vyvrcholením těchto sporů bylo
konání tak zvaného Jeruzalémského sněmu. Tento sněm byl  svolán roku 49. Jestliže v dnešním úryvku evangelia
slyšíme zřetelný Ježíšův výrok, jímž označuje všechny pokrmy za čisté, pak je otázkou, proč to prvotní církev vůbec
řešila. Proč byla polemika o čistém v prvotní církvi tak aktuální? Proč nevystoupil Petr, nebo někdo z Jeruzalémské
církve (apoštol Jakub) a nepřipomenul,  nebo nepoužil jako argument tento Ježíšův výrok? V těchto sporech tento
Ježíšův výrok, který můžeme považovat za dostatečně zřetelný, pozoruhodný a nezapomenutelný (prvotní církev to
řešila jako jeden z hlavních sporů), není vůbec připomínán, užíván. To je přeci zvláštní?

Tento Ježíšův výrok nám předkládá evangelista Marek. Jeho evangelium vzniklo s velkou pravděpodobností
kolem roku 60, jistě před rokem 70. Tedy v období po Jeruzalémském sněmu. Můžeme říci, že evangelista Marek
vložil  do  Ježíšových  úst  výrok,  ke  kterému  dospěla  církev  pod  vedením  Ducha  svatého.  Výrok,  který  nebyl
přinejmenším příliš známý (a to ani apoštolům) před Jeruzalémským sněmem.

Je  dobré  věnovat  pozornost  také  tomu,  že  farizeové  a  učitelé  zákona  se  ptají  Ježíše,  proč  někteří  z jeho
učedníků jedí rukama obřadně nečistýma. Zdůrazněme slovo „někteří“. Toto slovo předpokládá, že jsou zase někteří
učedníci, kteří tak činí – jedí s rukama obřadně čistýma. Toto rozdělení předpokládá určitou pluralitu v životě prvotní
církve. Jsou Kristovi učedníci, kteří ve svých komunitách dodržují nejen Mojžíšův zákon, ale také „podání předků“. A
jsou zase komunity, pravděpodobně převážně pohanokřesťanské, kde učedníci tyto zvyklosti nezachovávají. A tak byl
mezi  komunitami  nejspíš  spor (stejně jako ohledně obřízky a přijetí  Mojžíšova zákona)  a evangelista  užívá tuto
událost také k tomu, aby se k tomuto sporu vyjádřil.

Ještě dalším věcem bychom se mohli věnovat. Ale tuto chvíli si postačíme s tímto. Už toto nám totiž ukazuje,
že onen výrok je třeba skutečně vnímat v dějinných souvislostech, že výrok není možné vykládat fundamentalisticky a
že je naopak třeba pochopit, co se jím chce skutečně sdělit. Trochu paradoxně můžeme říci, že tento text vzniká jako
„podání předků“, že je výrokem, ke kterému dospěla až tradice církve. A že tedy na první poslech evangelista v tuto
chvíli dělá to, co je v úryvku kritizováno. Ale evangelista chce zdůraznit něco jiného, než se na první poslech zdá.

Ježíš se věnuje rozporu mezi Zákonem a podáním otců.  Tento rozpor ale nespočívá v něčem vnějším,  ale
v něčem, co je vlastně obsahem. Velmi důležitým se v tuto chvíli stane slovo „entolé“, přikázání. U Marka je tento
termín užit pouze zde a v 10,5.19 a 12,28.31. Vždy se v tu chvíli odkazuje na Pentateuch. V 10. kapitole je to otázka
rozvodů, respektive otázka, jak dosáhnout věčného života. Ve 12. kapitole je to rozhovor o největším přikázání. Právě
toto největší  přikázání  odhaluje  smysl  toho,  o  čem Ježíš  hovoří.  Ve 12.  kapitole  bude Ježíš  mluvit  o  největším
přikázání, přičemž za toto přikázání označuje lásku k Bohu a k bližnímu. Můžeme tedy říci, že když Ježíš mluví o



přikázání, tak mluví o přikázání lásky. V tuto chvíli tedy staví do silného kontrastu přikázání lásky k Bohu a k bližním
na jedné straně a lidské podání (tradici), které jde mnohdy proti člověku, jeho vitalitě a z jeho vztahu s Bohem dělá
mnohdy jen něco kultického.

Je to až paradoxní, protože z těchto Ježíšových slov vychází lépe „zákoník“, než „tradicionalista“. Ten kdo
zachovává  zákon,  je  vnímán  jako ten,  kdo žije  svůj  život  v lásce,  protože  největší  Zákon,  největší  přikázání,  je
přikázání lásky. Naopak špatně je na tom tradicionalista, totiž ten, kdo ctí tradice, protože ty se stávají jeho láskou, ty
se stávají tím, kolem čeho se točí – hlavně aby byly zachovány tradice, jednotlivá učení. Ano, Ježíš zde rozhodně není
žádným revolucionářem, který by bojoval proti Zákonu. Naopak, Zákon nesmírně obhajuje a zve člověka, aby podle
Zákona  žil.  Protože  Zákon  je  pro  něho  synonymem  lásky.  V tomto  kontextu  můžeme  připomenout  slova  sv.
Augustina – miluj a dělej, co chceš. Miluj, a pak můžeš jednat podle svého, protože budeš jednat podle Zákona. 

Je teda třeba říci, že Ježíš se staví výslovně proti „podání předků“, totiž proti tradici, která je v tuto chvíli
vnímána jako antonymum lásky. Ježíš vnímá v tuto chvíli tradici (podání předků), jako něco, co vzdaluje od Boha.
Tradice mají za úkol dostat člověka do jistých kolejí, které ho uspí, kterého ho uspokojí, učiní z něho sebejistého
člověka.  Člověk,  který  zachovává tradice,  upadá do mylného přesvědčení,  že  on žije  správně,  že je  nábožensky
skvělý. Tyto tradice z něj dělají mrtvolu, která není schopná milovat nic jiného, než tyto zvyklosti. V nich má totiž
jistotu, v nich se cítí být bezpečným, v nich hledá naději, že jejich zachováváním získá věčný život.

Není možné kritizovat tradice obecně, ale je třeba se varovat toho, aby člověk svůj život v tradici prožíval.
Aby jedinou snahou bylo zachování tradice, formování přítomnosti na základě minulosti a lásky k tradici, na místo

aby měl člověk upřený pohled na druhého, na člověka a přítomnost formoval se srdcem plným lásky k člověku.



21. neděle v liturgickém mezidobí, 23. 8. 2015

Text evangelia: Jan 6,60-69

Drazí přátelé, v dnešním evangeliu slyšíme závěr 6. kapitoly Janova evangelia. Slyšíme zprávu o tom, jaká je
reakce těch, kteří slyšeli  Ježíšovu eucharistickou řeč. Evangelista nám předkládá dvojí reakci – jednu negativní a
jednu pozitivní. 

My  se  dnes  zaměříme  na  onu  reakci  negativní.  Někteří  z Ježíšových  učedníků  reagují  na  Ježíšovu  řeč
následujícím způsobem: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ V řeckém originálu stojí toto: „klhro,j
evstin o` lo,goj ou-toj\ ti,j du,natai auvtou/ avkou,ein”  (kléros estin ho logos hutos! tis dynataj autů
akuein?).  Pokud bychom se snažili větu přeložit doslovněji, tak bychom snad mohli představit překlad: „Tvrdé je
slovo toto! Kdo má moc to (jeho) poslouchat?

Tento originál nám předkládá mnohem více výpovědí k úvaze a k objevení toho, v čem je hlavní nebezpečí
této skupiny lidí. První věcí, které je dobré si všimnout, je to, že se nemluví o řeči, tedy o nějaké výpovědi, ale že se
mluví o slovu, v jednotném čísle. Ano, jistě je možné a správné překládat tento termín jako „řeč“, ale zároveň tento
termín v řeckém originálu znamená mnohem více – a to především v Janově evangeliu. Jan začínal své evangelium
tvrzením: „Na počátku bylo slovo (logos)“. Ježíš je v tomto úryvku tedy označen jako „logos“. Mnozí z jeho učedníků
nyní  říkají,  že  tento „logos“ je příliš  tvrdý. Vlastně jim nepřipadá tvrdé jen to,  co Ježíš  sděluje,  ale  jako tvrdý,
náročný, jim připadá sám Ježíš. Jako tvrdý jim připadá jeho životní styl. Tvrdé jsou nároky, které na ně klade – aby
přežvykovali, osvojovali si, přijímali jeho způsob života – jak jsme o tom mohli uvažovat minulou neděli.

V druhé části  reakce pak vyjadřují  svůj  postoj  – kdopak to má poslouchat.  Zájmeno „autos“ není  ale  jen
ukazovacím zájmenem „to“, které odkazuje na Ježíšovu řeč – kdopak má poslouchat jeho řeč, ale jedná se také o
zájmeno osobní „on“, takže mnozí učedníci také říkají, kdopak ho má poslouchat. Tvrdý, náročný Ježíš je pro ně
nepřijatelný, nechtějí ho ani poslouchat.

Navíc se ptají,  kde mají  vzít  v sobě takovou moc,  aby dokázali  taková slova zkousnout,  přijmout  za své.
Učedníci se nejen rozhořčují nad Ježíšovými slovy, ale připadají jim především moc náročná – k životnímu stylu,
který jim Ježíš představuje, nemají dostatek sil. Připadá jim jako snění, či, můžeme říci, jako neuskutečnitelný ideál.

Všimněme  si,  že  toto  říkají  ti,  kteří  jsou  označeni  jako  „mnozí  z Ježíšových  učedníků“.  Evangelista  Jan
předkládal už několik polemik, ve kterých se posluchači pohoršovali nad Ježíšovými sovy. Ale vždy byli označeni
jako „židé“ (srov.  verše 41 a 52). V tuto chvíli  jsou ale  oponenti  označeni  jako „mnozí  z Ježíšových učedníků“.
Nemluví se zde o nevěřících, ale o těch, kteří patří k Ježíši, o křesťanech.

Postoj mnoha křesťanů, mnoha Ježíšových učedníků dnešní dní, je velmi podobný. Častokrát uvažujeme o
poselství  evangelia  jako  o  něčem náročném,  nedosažitelném,  jako  o  určitém ideálu,  nějakém Ježíšově  snářství.
Ježíšovo poselství  je  třeba trochu obrousit,  učinit  ho pro člověka stravitelnějším,  přijatelnějším,  protože  je  příliš
náročné. Je třeba ho uzpůsobit lidskému životu, dnešní době…

To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat. Otázkou je, zda je to skutečně tvrdá řeč, nebo je tvrdé, kamenné
srdce člověka. Člověk rád hází své problémy na někoho jiného. Učedníci nyní obviňují ze svého odchodu od Ježíše
samotného Ježíše. To on je příčinou, to v něm je chyba – mluví příliš tvrdě, má příliš velké nároky. 

Chyba není v Ježíši, v jeho slově, ale v člověku, který ho slyší. Člověk se vymlouvá na to, že Ježíš a jeho slovo
jsou příliš tvrdé a proto neuskutečnitelné, neposlouchatelné. Otázkou ale je, jestli je to tvrdost slova, nebo zda je to
spíše tvrdost srdce člověka, co činí neuskutečnitelným to, co Ježíš představuje. Mnozí učedníci by spíše měli říkat –
naše  srdce  jsou  příliš  tvrdá,  proto  nemáme  moc  to  poslouchat,  podle  toho  žít.  Chyba  není  ve  Slovu,  chyba  je
v člověku. Člověk ale umí vždy svalit vinu na někoho či něco jiného.

Člověk místo aby se zamyslel nad sebou a nad svým životem, tak radši opouští Ježíše, utíká od něho a uzavírá
se do sebe, do svých jistot (to ostatně budeme moci vidět příští neděli). Tito učedníci, třebaže šli za Pánem, nemají

ještě obrácené srdce. Myslí a jednají jako ostatní: jsou ještě „ze světa“. Cesta ke svobodě je pozvolná, s mnoha
zastaveními a pády. Ale je třeba se na ní vydat. Je třeba se vydat na cestu proměny života, na cestu, která vede k tomu,

že si člověk osvojí Ježíšovo jednání. Je třeba, aby se vydal na cestu, která jeho tvrdé srdce učiní srdcem z masa.



20. neděle v liturgickém mezidobí, 16. 8. 2015

Text evangelia: Jan 6,51-59

Bratři a sestry, již čtvrtou neděli nasloucháme úryvku z 6. kapitoly Janova evangelia. Dnešní úryvek můžeme
považovat za určitý vrchol celé řeči, neboť zde zaznívají dvě velmi důležitá vyjádření. Jednak zde slyšíme slavnostní
formuli,  kterou  Ježíš  v jednotlivých  řečech  pronáší,  když  se  ztotožňují  s tím,  o  čem hovoří.  Dnes  tedy  slyšíme
zopakovanou základní výpověď: „Já jsem chléb života“. Tu dnes Ježíš ještě doplňuje zdůrazněním, že jeho tělo je
skutečný pokrm a jeho krev je skutečným nápojem. Druhým důležitým výrokem je to, že Ježíš povzbuzuje k tomu,
aby člověk jedl jeho tělo a pil jeho krev. Protože kdo to nečiní, ten nemá život, a naopak, kdo jej přijímá, ten život má.
Podívejme se na tyto  dvě výpovědi trochu pozorněji a odhalme,  co nám Ježíš v onom vrcholném vyjádření  celé
eucharistické řeči zdůrazňuje, k čemu nás povzbuzuje.

Já bych se společně s vámi zaměřil v tuto chvíli jen na onu první výpověď. Kdo by si chtěl přečíst něco víc,
tak jej odkazuji na své stránky. 

Ježíš představuje své tělo jako skutečný pokrm a svou krev jako skutečný nápoj. První, co můžeme zdůraznit,
je,  že  Ježíšovi  nesmírně  záleží  na  tom,  aby  vyjádřil  svým posluchačům,  že  jeho  pokrm,  není  imaginární,  není
teoretický. Je to pokrm skutečný, dokonce bychom mohli říci, jediný skutečný pokrm, respektive nápoj. Už jsme o
předchozích nedělích mohli uvažovat o tom, čím vším se člověk sytí, v čem všem hledá život a jeho naplnění. Jen
Ježíš může nabídnout skutečný život. Všechno ostatní je jen náhražka. Žijeme v době, kdy nás bombardují reklamy,
které nám zdůrazňují, že je něco opravdového. Různé multivitaminy, které jsou ze skutečných pomerančů, které mají
v sobě  100% daného ovoce.  Různé biopotraviny,  které  jsou zaručeně  zdravé… Člověk se chce  vyhýbat  různým
náhražkám, rádoby nápojům a pokrmům.

Žijeme v době, kdy je velké nebezpečí virtuálního světa, virtuálních životů. Můžeme vidět mnohé mladé, kteří
už tento virtuální život žijí ve svých hrách, na svých faceboocích… Bědujeme nad tím, že žijí imaginární život, že se
jim tato virtuální realita stala realitou skutečnou. Člověk hledá, jak prožít svůj život a jak život získat. Všechno, co
nabízí tento svět, je vlastně jen náhražkou. Pokud člověk hledá svůj život v tomto světě, žiji stále jen v jisté míře ve
virtuálním světě, protože jediný skutečný život může nabídnout Ježíš.

Mohli bychom Ježíšova slova tedy vyjádřit ještě expresivněji – mé tělo je jediný skutečný pokrm, a má krev je
jediný  skutečný  nápoj.  Všechno  ostatní  je  „neskutečné“,  je  jen  něčím,  co  člověku  život  nedá.  Můžeme  znovu
odkazovat na manu, k níž se Ježíš ve své řeči opakovaně vrací – třeba i dnes na závěr onoho úryvku. I mana, která
sytila Izrael 40 let na poušti, nedokázala dát život. Pokrmu, který dává Ježíš, není takový, jako jedli otcové a umřeli. I
mana, kterou sesílal z nebe Bůh a kterou se staral o svůj lid, byla neskutečným pokrmem, pokrmem, který nemohl dát
život, jen život udržoval.

Abychom to ještě lépe pochopili, vraťme se do Rajské zahrady. Když se vypráví o stvoření světa, zaznívá tam
i Boží příkaz – směle jez ze všech stromů v zahradě,  jen ze stromu poznání dobrého a zlého nejez, protože bys
propadl smrti (srov. Gen 2,16-17). Stvořený svět je Bohem chtěný a je velmi dobrý. Člověk má žít v  tomto světě,
nemá z něho utíkat, ale má přijímat jeho plody, má se sytit tím, co mu Bůh dává. Ale tyto plody mu nemohou dát
věčný život. Ten mu může dát jen poslušnost, konání skutků, které mu říká Bůh. Do okamžiku, kdy člověk dobře
nakládá s tím, co mu Bůh dává, je otevřený životu. Ale člověk zneužívá stvoření. Neumí s ním nakládat a chce se sytit
tím, co chce on. Třebaže i strom poznání byl stvořený Bohem a byl velmi dobrý, člověk ho dokáže špatným přístupem
zcela pokřivit. První lidé jsou vyhnáni z ráje, aby v tomto stavu nejedli ze stromu života – najednou nemohou přijímat
pokrm života. 

Nejinak je tomu i v dnešní době. Člověk je v Bohem stvořeném světě. Je mu předkládáno mnoho věcí, které
má užívat ke svému prospěchu. Má se nechat sytit Bohem, má směle jíst. Člověk ale odmítá žít z toho, co mu nabízí
Bůh a chce si sám brát pokrm. To, co mohlo být dobré, se stává nebezpečným. To, co mělo sloužit, se najednou stává
tím, co brání přijímat život. Člověk má přecpaná úcta tím, co si bere sám, má plná ústa toho, co je neskutečné, a tak

nemůže a neumí přijímat to, co je naopak skutečné a co mu Bůh nabízí.



18. neděle v liturgickém mezidobí, 2. 8. 2015

Text evangelia: Jan 6,24-35

Drazí  přátelé,  po týdnu,  kdy jsem měl  dovolenou,  znovu přicházím s nedělním slůvkem.  My jsme začali
minulou neděli naslouchat úryvkům z 6. kapitoly Janova evangelia. Minulou neděli jsme slyšeli zprávu o zázračném
nasycení  pěti  tisícového  zástupu  (zájemce  odkazuji  na  své  stránky  a  na  nedělní  homilii  k této  neděli).  Tuto  a
následující tři neděle budeme naslouchat jednotlivým pasážím tak zvané Ježíšovy eucharistické řeči, ve které Ježíš
představuje pokrm, který dává lidu. Je dobré si uvědomit,  že v semitské oblasti  chléb není jen pokrmem, jedním
jídlem, ale je symbolem pro život (tak je tomu také v modlitbě Otčenáš – chléb náš vezdejší dej nám dnes, totiž dej
nám vše, co potřebujeme dnes k životu). Ježíš tedy v této řeči nehovoří jen o tom, že dává nějaký zázračný pokrm, ale
představuje způsob života, představuje se jako ten, kdo dává smysl životu, kdo život naplňuje.

V úryvku, kterému se věnujeme dnes, slyšíme o lidu, který se obrací na Ježíše s určitou otázkou, či určitou
žádostí – jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Když si uvědomíme souvislosti,
tak je tato žádost nepochopitelná, až zarážející.

Vždyť zde zaznívá určitý paradox. Na začátku šesté kapitoly, v úryvku minulé neděle, jsme četli o tom, že lid
následuje Ježíš, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Následně Ježíš zázračně nasytil tento zástup. A
nyní lid žádá, aby Ježíš vykonal znamení, kterým dokáže, že v něho mají věřit. Jakoby na ona předchozí znamení
zástup zapomněl, nebo jako by pro něj znamení, pro která za Ježíšem šli a zázračné nasycení, nebyla dostačující, byla
určitými banalitami. Chtějí vidět znamení, aby mohli uvěřit. Mohli bychom se ptát, kolik těch znamení chtějí vidět?
Už v této žádosti se ukazuje, že problém není v oněch znameních – i kdyby Ježíš vykonal další znamení, tak by je to
neobměkčilo, neučinilo schopnějšími přijmout Ježíšova slova, protože dosavadní znamení pro ně neměla význam. Lid
není ochotný Ježíši věřit (jak uvidíme na závěr celé řeči, v evangelijním úryvku za tři týdny) ne proto, že by Ježíš
nekonal dostatečně znamení, ale protože jejich srdce je příliš tvrdé a slepé vůči Božímu jednání.

Jednání,  které  je  nám  představeno,  je  skutečně  určitou  charakteristikou,  která  se  opakuje  v životech
jednotlivých lidí.  Je dobré si uvědomit,  že i my se řadíme do skupiny těch, kteří takovýmto způsobem přistupují
k Božímu jednání. Bůh nějakým způsobem jedná v náš prospěch a my jsme stále zaslepení, a stále voláme k Bohu, že
chceme nějaká znamení, že chceme, aby se nějakým způsobem projevoval v náš prospěch – přičemž budeme popírat
to, že Bůh v náš prospěch jednal, či jedná…

Člověk je slepý vůči Božímu jednání v dějinách spásy.  I  dnes můžeme slyšet,  jak si  lidé žádají  znamení.
Odmítají věřit v Boha, odmítají přijmout to, že by měli žít podle Ježíšova učení. Bůh přeci neexistuje, je jen dobrým
businessem křesťanů… Chceme znamení, že bychom měli uvěřit. Toto volá člověk, v jehož životě už se udály tak
velké věci. To říká člověk, který si v knihách Písma může číst, jak Bůh jednal a jak jedná i dnes (ne stejné skutky, ale
stejné projevy – věrnost, láska…).

Úryvek  ukazuje,  že  člověk  ve  skutečnosti  znamení  nežádá.  Člověk  zpochybňuje  podivuhodné  skutky,  o
kterých se dočítáme v knihách Písma svatého a považuje je jen za nějaké pohádky, za něco přitaženého za vlasy.
Žádné znamení minulosti pro něho není dostatečné k tomu, aby věřil. A znamení v budoucnosti je předem odmítnuto,
protože člověk odmítá věřit.  Problém není v Bohu a v jeho jednání,  ale problém je v člověku a jeho zatvrzelosti,
v jeho zaslepenosti, v jeho skepsi. 

Člověk se nemůže otevřít novému způsobu života (a jak by to naše společnost, jak bychom to my sami
potřebovali), dokud se neuzdraví ze své zaslepenosti. Dokud neopustí svou zatvrzelost a dá Ježíši prostor k tomu, aby

měnil jeho život – zcela konkrétním způsobem. 



16. neděle v liturgickém mezidobí, 19. 7. 2015

Text evangelia: Mk 6,30-34

Drazí  přátelé,  dnešní  evangelijní  úryvek  nám  předkládá  část  šesté  kapitoly  (ten  úryvek  ještě  pokračuje
vyprávěním o zázračném nasycení pětitisícového davu, ale to budeme číst až příští neděli, a to ještě podle sepsání
evangelisty Jana). Já bych zaměřil  naši pozornost na poslední verš toho dnešního úryvku: „Když Ježíš vystoupil,
uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech“. Ježíš
je zde představen jako pastýř, kterému je líto zástupu a který projevuje svou pastýřskou činnost tím, že je začíná
poučovat o mnoha věcech.

Když se podíváme do různých národů starých dob, budeme moci vidět, že vůdce lidu, vladař, byl častokrát
označován za pastýře. Tak například budeme moci najít Chamurapiho epitaf, kde stojí nápis „dobročinný pastýř“. U
faraonů se budeme moci setkat s tím, že se obvykle nazývali „pastýř všech lidí“. A u Homéra nalezneme označení pro
krále „pastýř lidí“.

Ježíš tedy v jistém slova smyslu pokračuje v této linii a představuje se jako vladař lidí, jako jejich pastýř. Je
zde ale jeden velký rozdíl. Ježíš se stává pastýřem, protože je mu líto lidu, který vidí. Zatímco starověkým pastýřům
bylo častokrát vytýkáno, že se starají jen o sebe, Ježíš je tím, kdo se stává pastýřem tehdy, kdy vidí zástup a kdy mu je
jich líto (v řečtině doslova, kdy je zasažen až do útrob, kdy je pohnut soucitem).

Ježíši je líto lidu. To je vlastně nejhlubší vyjádření tajemství celého Ježíšova vtělení a jeho poslání. Ježíš se
stal člověkem, učil  a konal mnohé zázraky,  protože mu bylo líto lidu,  protože byl  zasažen velmi niterně stavem
člověka. Ve vyznání víry to vyznáváme – on pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Mohli bychom to rozvinout
a parafrázovat. On, pohnut soucitem nad stavem člověka, on, jediný, který viděl pravý stav člověk, sestoupil z nebe,
aby tohoto člověk zachránil. Jak je smutné, když tohoto Boha člověk obviňuje, že je slepý, že o člověka nemá zájem.

Úryvek představuje dvojí způsob, jak Ježíš projevuje svou pastýřskou činnost – učí a sytí. Dnešní úryvek nám
předkládá jen ono učení (sycení bude příští týden).

V řeckém textu nacházíme vyjádření „érksato didaskein“ (začal učit), přičemž bych zaměřil naši pozornost
především na to „didaskein“ (učit). Můžeme říci, že se jedná o specifický druh vyučování. Není to vyučování, ve
kterém člověk  předkládá  nějaké  poučky,  ve  kterém učí  od  tabule  nějakým definicím…  Je  to  didaktické  učení,
názorné, je to učení, které člověka poučuje. Ježíš je různými lidmi častokrát oslovován jako „didaskalé“, totiž Mistr,
učitel.  Jedná se o učení, které představuje styl  života.  Ježíš tedy v tuto chvíli,  pohnut soucitem, učí lidi,  jak mají
prožívat svůj život. Stává se pastýřem, který je vede na svěží pastviny, pastýřem, který jim neříká, že štěstí najdou
v tomto světě (že svět je jeho pastýřem), ale který je učí novému způsobu života. Učí je, jak novým způsobem se
svým životem naložit, co ve svém životě změnit.

Otázkou je,  zda budeme dále  mít  za svého učitele,  pastýře,  tento svět.  Zda budeme hledat  v tomto světě
občerstvení, naplnění svých tužeb, nebo zda nastoupíme cestu, kdy za učitele svého života, za toho, kdo formuje náš
život, kdo udává jeho hodnoty, přijmeme Ježíše. Bude naše společnost formována evangeliem tržní ekonomiky, která
z člověka dělá  zvíře,  které  trhá soupeře,  a  hledá  jen svůj  prospěch,  nebo bude formována poselstvím evangelia.
Budeme mít za pastýře, který určuje a vede náš život tento svět a jeho hodnoty, nebo Ježíše, který projevuje svůj
soucit nad člověkem, kterého svět dovedl do tohoto stavu…?



15. neděle v liturgickém období, 12. 6. 2015

Text evangelia: Mk 6,7-13

Drazí přátelé, dnešní evangelium nám předkládá úryvek o první misii Kristových učedníků. Ježíš je volá a
dává jim příkazy, jak se mají chovat. Já nebudu v tuto chvíli více rozebírat tyto příkazy (kdo by chtěl, může nalézt
znovu homilii k dnešní neděli na mých stránkách – www.masklen.webnode.cz – roční cyklus „B“, neděle). Zaměřím
se jen na jednu věc, a to na to, že evangelista klade hlavní důraz na „nezdar“ této misie.

Ježíš na konci úryvku dává učedníkům příkaz, jak se mají zachovat, když přijdou do domu, kde je nepřijmou –
mají si setřást prach na znamení proti nim. Evangelium nám předkládá dvě důležité informace. První z nich je, že
nepřijetí, neúspěch, je „přirozeným“ důsledkem poslání. Druhou z nich je implicitní vyjádření toho, proč je Kristův
učedník nepřijatý.

Začněme oním důrazem na neúspěch misie.  Na tento  neúspěch upozorňují  tři  souvislosti.  První  z nich  je
událost, která se odehrála před tímto vysláním. Bezprostředně před tím se vyprávělo o tom, jak byl Ježíš nepřijat
v Nazaretské synagoze. Nepřijatý Ježíš, který je jako zrno, jež padlo do země a odumřelo, vysílá své učedníky, kteří
mají podíl na jeho poslání, tedy i na nepřijetí, kterého se mu nedostalo. Kristem vyslaný učedník má podíl na jeho
poslání, a tak i on končí, jak skončil Ježíš. Ježíš v tuto chvíli zakoušel nepřijetí v Nazaretě, ale toto nepřijetí bude
vrcholit na kříži.

To  je  úděl  Kristem  vyslaného  učedníka.  To  ostatně  zdůrazňuje  druhá  souvislost.  Tu  můžeme  vidět  ve
vyprávění, které následuje bezprostředně po tomto úryvku. Máme zde totiž sendvičovou strukturu. Mezi vyprávění o
vyslání učedníků a jejich návratu, je vloženo, zdánlivě trochu nepochopitelně, vyprávění o smrti Jana Křtitele. Ale
skutečně jen zdánlivě nepochopitelně.  V onom úryvku se totiž ukazuje, jaký je úděl poslaných učedníků – jejich
nepřijetí, i oni budou pro hlásání slova pronásledování, odmítáni a zabíjeni.

A třetí souvislost, která ukazuje na to, že Ježíš mluví o nepřijetí jeho učedníků, je vyslání učedníků po dvou.
Toto vyslání  po dvou totiž  koresponduje s židovskou tradicí.  Pátá  kniha Mojžíšova,  kniha Deuteronomium v 19.
kapitole  15.  verši  ustanovuje:  „Nepovstane jen jediný svědek proti  někomu v jakémkoli zločinu,  v jakémkoli
prohřešku a při jakémkoli hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou
nebo tří svědků“. Dva mají být svědky soudní pře. A tak i učedníci jsou posláni po dvou, aby v momentě, kdy jsou
nepřijati, mohli vykonat nad tímto domovem, městem, soud.

 Vysílání po dvou v první řadě apeluje na svědectví, které vydávají, než na nějakou lepší misii, vzájemnou
pomoc,  či  společenství.  Učedníci  jsou  vysílání  Ježíšem po dvou,  aby byli  svědky,  jejichž  výpověď je  pravdivá.
Nepřijetí takové výpovědi, respektive výpověď těchto dvou, že nebyli přijati, se stává soudní pří, procesem, která je
vedena se  zatvrzelým lidem.  Ano,  tito  dva  učedníci  nejsou jen svědky evangelia  (to  ještě  vlastně  ani  nehlásají,
projevují „jen“ moc), ale stávají se také svědky Božího hněvu pro ty, kteří se uzavírají hlásanému poselství.

Proč jsou učedníci nepřijati? Protože hlásají to samé, co hlásal Kristus. Učedníci mají hlásat jediné – vydali se
tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Mají vybízet člověka k obrácení. To je jejich evangeliu, radostná zvěst
– obraťte se! Cílem jejich misie, cílem kázání, je obrácení!!! Evangelium, celá radostná zvěst, spočívá v tom, že se
člověk může obrátit. Že to má smysl. Že je proč se obrátit, že ono obrácení je možné, že je člověku toto obrácení
dopřáno. Radostná zvěst, skutečné evangelium o vítězství Ježíše Krista nespočívá v ničem jiném, než v tom, že se
člověk má (může) obrátit.

Ten, kdo odmítá své obrácení, ten, kdo se domnívá, že už obrácení nepotřebuje, je tím, kdo není adresátem
evangelia. Je tím, kdo nepřijímá hlasatele, je tím, kdo nechce slyšet (v. 12). Postoj člověka, který se brání obrácení (a
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těch  důvodů  může  být  mnoho,  ale  v křesťanském  prostředí  je  ten  nejrozšířenější  vlastní  sebeuspokojení
z dostatečného prožívání křesťanského života), je postojem člověka, který odmítá evangelium!!! O církvi se říká, že
musí být stále reformována (ekklésia semper reformanda). To samé má ale platit také o každém křesťanovi (já jsem
církev). I on má být tím, kdo je stále reformován, je tím, kdo stále nastupuje cestu obrácení.

Svatí Cyril a Metoděj 5. 7. 2015

Drazí přátelé, na tuto neděli připadla slavnost svatý věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Já bych rád zaměřil naši
pozornost na to, že nám tito soluňští bratři přinesli spolu s křesťanstvím také vzdělanost. Rád bych totiž poukázal na
to, že tyto dvě věci jdou skutečně ruku v ruce.

V dějinách nedávno minulých nám bylo vtloukáno do hlavy to, s čím v názorech některých lidí můžeme setkat
i  dnes  –  křesťanství  vymývá  lidem  mozky.  Tato  představa  pracuje  s tím,  že  křesťanství  musí  nejprve  člověka
oblbnout, učinit z něj slabocha, který se pak ve strachu a v nevědění nechá lehce přesvědčit o existenci Boha. Je třeba
ho oblbnout, aby jím bylo možné ovládat. Je třeba zdůraznit, že křesťanství naopak vždy spojovalo šíření křesťanství
se vzdělaností. Ať už to byli naši věrozvěsti, či jezuitské misie převážně 16. a 17. stol. 

V čem tato  vzdělanost  spočívala?  To  můžeme  krásně  vidět  právě  na  příkladu  sv.  Cyrila  a  Metoděje.  Ti
nepřinesli  učebnice  či  encyklopedie,  v nichž  by byly  obsaženy nějaké  poučky,  kterým by učili  zdejší  lid.  Přišli
s Písmem svatým, které přeložili do srozumitelného jazyka, aby lidé mohli Písmo číst a na základě daného poselství
formovat  svou mysl,  své  smýšlení,  měnit  svůj  svět.  Kdyby  cílem svatých Cyrila  a  Metoděje  bylo  oblbnout  lid,
rozhodně by k tomu nepotřebovali překládat Písmo a lidem by předávali poučky, které by se jim zrovna hodily. Oni
ale přeložili Písmo, protože chtěli, aby došlo ke kulturní formaci evangelizovaného národa.

V dnešní době se můžeme setkávat s rozšířeným názorem, že Islám je 600 let za Evropou a že je tedy v jistém
středověku a že za 600 let dospěje do našeho stavu. To je ale jeden z největších omylů a blbostí, které zaznívají. Je to
ukázka toho, že nechápeme, co to znamená, že Evropa má křesťanské kořeny (ať se to někomu líbí anebo ne). Evropa
je formována poselstvím evangelia. Islám nikoli a proto Islám nikdy nebude moci dospět do našeho současného stavu.

Ano, Cyril  a Metoděj nám nepřinesli jen nějaké poučky, ale skutečnou vzdělanost.  Vzdělanost,  kterou tak
bytostně potřebuje náš národ i v dnešní době. Vzdělanost, která nespočívá v tom, že mám nějaké informace, že mám
složenou maturitu…, ale  která  spočívá  v určité  formaci  lidského smýšlení.  Formaci,  kterou můžeme nazvat  jako
morální, či jako etickou kvalitu společenství, národa.

Častokrát pokukujeme do západní Evropy a vzdycháme, že se tam mají lépe, že mají lepší zákonodárství,
soudnictví… Ono lépe ale nespočívá v tom, že by tam měli lepší zákony. Ono lépe spočívá právě v určité morální
kvalitě lidského společenství. Spočívá v tom, že národ se neřídí jen tím, co je psáno, ale má nějakou morální kvalitu,
podle které jedná/nejedná. Není to tak, že by se hledaly kličky v psaném zákoně, ale přistupuje se k němu s morálním
základem, který člověku určuje, zda je to správné, či nikoli, tedy s určitou vzdělaností. Co ale chtít od národu, kde
prezident veřejně vystupuje jako ten, kdo dodržuje jen psané slovo a duchu ústavy se vysmívá… Co očekávat od
národa, kde maturanti vyhoří na Jidášovi a ještě jejich rodiče se staví za ně, že maturita nemá obsahovat otázky nějaké
sekty, malé skupiny lidí…

Náš národ bytostně potřebuje nové věrozvěsty, nové formátory. Je pozoruhodné, že nám na následující den
připadá  připomínka  Mistra  Jana  Husa,  označovaného  za  reformátora.  Nad  určitou  podobností  svatých  Cyrila  a
Metoděje  se  pozastavuji  ve  vlastním  článku,  který  jsem  napsal  a  který  se  brzy  objeví  na  mých  stránkách  –
www.masklen.webnode.cz). Potřebuje ty, kteří budou lid znovu formovat, vzdělávat, pozdvihovat v jeho kvalitách,
v jeho morální a etické kvalitě. Věrozvěsty, kteří budou naši společnost formovat na základě poselství evangelia. 
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13. neděle v liturgickém období, 28. 6. 2015

Text evangelia: Mk 5,21-43

Drazí přátelé, dnešní evangelium nám předkládá dva propojené příběhy – o uzdravení ženy stižené krvetokem,
a o vzkříšení Jairovy dcery.  Kdo byste  se chtěl  tomu úryvku věnovat  víc (i  jiným),  tak odkazuji  na své stránky
(www.masklen.webnode.cz), na sekci „homilie“, nedělní cyklus „B“.

V tuto  chvíli  bych  zaměřil  naši  pozornost  na  jednu věc.  Žena je  stižena  nemocí,  která  je  označena  jako
krvetok. Není třeba příliš tuto nemoc rozebírat. Nám postačí v tuto chvíli zdůraznit, že podle židovského vnímání byla
krev sídlem života. Pokud krev ve velké míře z této ženy vytéká, tak je představena jako žena, která postupně umírá,
ze které „vytéká“ život. 

Marek věnuje značnou pozornost tomu, co tato žena se svým stavem dělá. Celkem třikrát je zdůrazněno určité
množství – mnoho zkusila u mnoha lékařů, všechno vynaložila. Tato žena byla asi majetnou, významnou ženou, když
si mohla platit různé doktory. Ale majetek v tomto světě je jí k ničemu. Nemá tu moc jí zachránit, zabránit tomu, aby
postupně umírala. Je to zbytečně vynaložená síla, je to úsilí, které vychází vniveč. Ba co víc, evangelista jde ještě dál.
Nejen, že jí nic z toho není prospěšné, ale evangelista dokonce říká, že jí bylo ještě hůř. Marné naděje, které vkládala
do těchto skutečností, ji braly sílu. Každá další špatná zpráva po marném doufání, jí dostává do ještě horšího stavu –
je jí stále hůř.

Investuje všechno, z bohaté ženy se stává ženou na pokraji chudoby, ale je jí to k ničemu. Nic jí to nedává.
Tato žena musí dospět k tomu, že pochopí, že to nejlepší je nechat Ježíše, aby projevil svou moc. Musí se o Ježíši
dozvědět, slyšet o něm, a rozhodnout se, že vloží svou víru do něj. 

Žena, která se připojuje k zástupu, který jde za Ježíšem, je od všech v tomto zástupu odlišná jednou podstatnou
věcí.  Zatímco všichni,  kteří  byli  Ježíšem fascinováni  a následovali  ho, se na něho tlačí  (je to zmíněno dvakrát),
respektive ho utlačují, tak ona žena se ho dotkne. 

Naším velkým nebezpečím je, že budeme jedním z davu. Jedním z těch, kdo je „sympatizantem“ Ježíše, komu
se líbí Ježíšovo učení, je nadšený z toho, co Ježíš říká. Že budeme jedním z těch,  které Ježíš fascinuje, ale který
způsobem prožívání svého života je vlastně tím, kdo se na Ježíše tlačí, kdo ho utlačuje. Jak mnoho křesťanů se samo
staví  do  pozice  tohoto  davu.  Těch,  kteří  naslouchají,  kteří  se  ke  Kristu  hlásí,  kteří  popírají,  že  oni  by  měli  ve
zmiňovaném příběhu hrát onu ženu, s ní se ztotožňovat – označit se za toho, kdo postupně umírá.

Je třeba objevit, že každý z nás je tím, kdo postupně ztrácí život, z něhož „život vytéká“. Jsme těmi, kteří
nejsou schopni dostávat se do kontaktu s Bohem. Mnoho úsilí vynakládáme, abychom si život zajistili.  Vkládáme
naděje do všech možných blbostí, hledáme svou záchranu v tomto světě. Naším lékařem, lékařem našeho štěstí, naší
věčnosti,  se  mnohdy stává  tento  svět.  Je  však  dobré  už  konečně  pochopit,  že  z každého  setkání  s tímto  světem
(setkání, ve kterém očekávám, že tento svět mi zajistí věčnost) odcházím znavený, zdrcený. Že mě nejen tento svět se
svými hodnotami neuspokojuje, ale že je mi naopak čím dál tím hůř. 

Mnoho lidí je skutečně tímto světem okradeno, uštváno a domnívá se, že své záchrany dojdou tehdy, když si
budou hrát na jednoho z davu (hlavně nevyčnívat, jsem tuctový křesťan), respektive když dojde ke změně okolností –
budeme mít splacenou hypotéku, budeme mít postavený barák… Člověk ale nakonec zjistí, že nejen, že není šťastný,
ale že je skutečně okradený, že je mu vlastně hůř. Vnímá, že svůj život ztratil, ztratil nějaký jeho čas a kýžené štěstí
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mu to nakonec nepřineslo. Tento svět nemůže člověku nic dát, může ho jen okrást. Člověk přichází o to, co je jeho a
situace plyne tak, že „krev z něj postupně vytéká“, až jednoho dne jej život skutečně opustí.

Je třeba opustit tohoto „lékaře“ a dotknout se Ježíšových šatů. Těch šatů, které Ježíš zanechal pod svým
křížem. Těch šatů, které jsou nám podivuhodným způsobem nabízeny ve slavení svátostí, při nichž vstupujeme do
tajemství Kristovy smrti (tedy i svlečení šatů) a jeho vzkříšení. Právě tento dotyk zastavuje naše krvácení. Tento

dotyk nám může dopřát to, že poznáme, že jsme byli vyléčeni z našeho neduhu.

11. neděle v liturgickém období, 14. 6. 2015

Text evangelia: Mk 4,26-34

Drazí přátelé, opět se dostáváme k polosouvislé četbě Markova evangelia. Dnešní neděle nám předkládá dvě
podobenství o Božím království. Obě dvě podobenství jsou si podobná v tom, že zdůrazňují určitou nečinnost, která
se vyžaduje od člověka. Zdůrazňuje se, že ona semena klíčí sama od sebe a v sobě mají moc.

Žijeme v době,  kdy se velmi řeší  otázky ohledně Islámského státu,  ohledně křesťanské Evropy,  přijímání
uprchlíků… A mnohdy prožíváme určitý strach, že to s Evropou nevypadá příliš dobře. Otázkou je, do jaké míry je to
naše chyba, do jaké míry se sami podílíme na určité degeneraci Evropy.

To ale nechme nyní stranou. Dnešní podobenství nás chtějí  ubezpečit,  že nemusíme mít  strach. Že pokud
zasejeme semeno Božího království (a to je to jediné, o co bychom měli mít starost – zda zaséváme semena Božího
království?), tak ono má v sobě moc zvítězit nade vším co se zdá silnější a mocnější.

Toto  podobenství  bylo  psáno  komunitě  věřících,  která  se  dostala  do  velkého  nebezpečí.  Zakoušela
pronásledování a různé těžkosti. A právě tuto komunitu evangelista povzbuzuje a ujišťuje, že třebaže se to nezdá,
Boží království nabývá na síle.

Člověk je vlastně odkázán na Boží moc. Jak je pro člověka těžké nespoléhat se na sebe, nemít věci ve svých
rukou a spoléhat se na Boha a na to, že on svou moc projeví. Když čteme Písmo svaté, můžeme se s takovýmto
nárokem ze strany Boha opakovaně setkávat. Snad nejznámějším příběhem je vyvedení Izraele z Egypta. Tento lid je
zachráněn  pouze  Boží  mocí.  On  sám se  nachází  v bezvýchodné  situaci,  odsouzen  k smrti.  Jediné,  co  ho  může
vysvobodit, je Boží moc a její projevení se. Je to Bůh, kdo zvítězí. Člověk, který by se chtěl této Boží moci vzepřít,
nebo by chtěl spoléhat pouze na svoji moc, nebo cítil potřebu Boží moci pomoci, takový člověk by pouze hatil Boží
plány. Od Izraele se žádalo, aby se jen svěřil Bohu. Začít bojovat s Egypťany by znamenalo zemřít na poušti, anebo
společně s nimi utonout ve vodách Rákosového moře. Od vyváděného lidu se žádalo jediné – prostě jen jít. 

My můžeme použít další příměr, který vezmeme z prostředí zemědělství. Člověk, který zaseje semeno, už se o
semeno nemusí nijak starat (opusťme v tuto chvíli úvahy o různých postřicích, zalévání…). Semeno samo klíčí, roste
a zraje. Hospodář, který by přicházel na pole a snažil se semenům pomoci třeba tím způsobem, že by klíčící stébla
začal povytahovat, aby uspíšil jejich růst, by ničeho nedosáhl, jedině toho, že by semínka vyrval ze země a vlastně by
tak zabránil jeho růstu. Takovému člověku je podobný každý, který se domnívám, že Božímu království musí pomoci.
Ať to zní sebepozoruhodněji, ona podobenství nás vyzývají k tomu, abychom se prostě jen spolehli na Boží moc,
která se začne projevovat.

Jak jednoduchá a zároveň velmi náročná věc. Vyžaduje se od nás, abychom se svěřili Bohu. Nic víc, nic míň.
Otázkou je, zda vstoupíme do této Boží moci, nebo zda se, ve snaze o prosazení svých zájmů, svých pohledů, staneme
Božímu protivníky. 



Slavnost Nejsvětější Trojice, 31. 5. 2015

Drazí přátelé,  na neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého připadá neděle, ve které meditujeme tajemství
Trojice – je jeden Bůh (jedno bytí) ve třech osobách. Když čteme první kapitolu První knihy Mojžíšovy, tedy začátek
samotné Bible, pak ve vyprávění o stvoření slyšíme také zprávu o stvoření člověka. A zde se říká, že člověk je stvořen
k obrazu Božímu. Můžeme uvažovat z mnoha různých úhlů pohledu, co to znamená být stvořen k Božímu obrazu
(člověk má vůli, má nesmrtelnou duši, Trojice je utvářena vzájemnými vztahy lásky, kdy se jedna osoba zcela dává
druhé…). 

Pokud dovolíte, já bych se dnes na to tajemství zaměřil  také trochu z jiného úhlu pohledu. A to nejen, že
člověk je stvořen k Božímu obrazu, ale také, že se obrazem Boha „stává“. Abych vyjádřil, co mám nyní na mysli, tak
bych  si  pomohl  citací  jednoho  významného  literárního  díla,  totiž  kratičkou  pasáží  Bratrů  Karamazových  od
Dostojevského.  V závěru  knihy  je  popisován  soud,  který  probíhá  s jedním  z Karamazových  synů.  Tento  syn  je
obviněn  a  souzen  z otcovraždy.  Obhájce  tohoto  syna  se  mimo  jiné  snaží  zpochybnit,  že  daná  vražda  byla
„otcovraždou“, když předkládá určitou polemiku, kdo je to vlastně otec. Já nebudu citovat celou pasáž, ale zmíním jen
krátkou  část,  která  sice  paradoxně  mluví  o  matce,  ale  přesto  vystihuje  zcela  zřetelně,  co  chce  obhájce  sdělit.
„Nedávno ve Finsku jedna dívka, služka, byla podezřelá, že tajně porodila dítě. Počali za ní slíditi a na střeše
domu v koutě  za  cihlami  našli  její  kufr,  o  kterém  nikdo  nevěděl;  otevřeli  jej  a  vytáhli  z  něho  mrtvolku
novorozeněte, jí zabitého nemluvněte. V tomže kufru našli dvě kostry nemluvňat, které již dříve porodila a
také zabila hned při narození, z čehož se také vyznala. Páni porotcové, je to matka svých dětí? Ano, ona je
porodila, avšak jest jejich matkou? Odváží  se někdo z nás pronésti  nad ní posvátné jméno matky?“. Onen
obhájce ve své obhajobě ukazuje, že otcem či matkou se člověk nestává jen zplozením dítěte, ale také výchovou,
svým svědectvím, svým vztahem.

Já bych tedy rozdělil rodičovství na dvě části – biologické a vztahové. Člověk se může stát otcem biologicky –
zplodí potomka, nebo se jím může „stávat“ skrze výchovu. Na biologické rovině dává dítěti genetickou výbavu, na
rovině vztahu výchovy mu předává vše potřebné do života  (já  bych to  nyní  shrnul  pod gesta  (způsob jednání),
mimiku, způsob mluvy…).

Zároveň můžeme onu věc  obrátit.  Člověk se stává  synem skrze zplození,  ale  pak  se také „stává“  synem
výchovou – roste v synovském vztahu, ve vztahu k rodiči.

Nyní bych tyto skutečnosti aplikoval na naše úvahy o Bohu, o jeho Trojičním tajemství a o jeho vztahu k nám.
Již  jsme  řekli,  že  Písmo svaté  nám říká,  že  člověk  byl  stvořen  k Božímu obrazu.  Akt  stvoření  je  tedy určitým
způsobem okamžikem „zplození“. Bůh se stává „otcem“ člověka, kterého tvoří. Jestliže je Bůh jeden, ale zároveň ve
třech osobách, tedy vytváří vztahy lásky, kde se jedna osoba zcela dává druhé, pak toto je určitý genetický kód, který
Bůh „vkládá“ do člověka. 

Pokud ale vztah člověka a Boha končí v momentu stvoření, pak je život člověka podobný dítěti, které bylo
rodičům vzato, bylo dáno do dětského domova. V rodném listu má jméno otce, má jeho příjmení, má na základě
genetiky s ním něco společného…, ale otec ho nevychovává, neučí ho, jak žit v tomto životě. Dítě je vlastně sirotkem,
nechaným na pospas tomuto světu.



Ano, je nedostatečné Boha vyznávat jako nějakou abstraktní bytost někde kdesi na nebesích. Bůh je Bohem
pro člověka. Jestliže dnes můžeme uvažovat o tajemství Trojice, pak můžeme i zde říci, že ono Boží tajemství je také
tajemstvím pro člověka. Odstrkovat Boha mimo svůj život, znamená činit ze sebe sirotky, činit ze sebe ty, kteří nevědí
jak naložit se svým životem.

U  oné  vztahové  roviny  jsme  říkali,  že  rodič  vlastně  učí  dítě  gestům,  tomu  jak  jednat  (např.  že  má
poděkovat…), tomu, jak obstát v tomto světě. Bůh, který je stvořitelem člověka je také tím, který ho rovněž chce učit,
jak má jednat, respektive chce být tím, jehož gesta bude člověk napodobovat,  který bude mít „stejnou mimiku“.
Člověk, který žije v důvěrném vztahu s Bohem – Bůh je nejen „biologickým Bohem“, ale je také „Bohem vztahu“, se
od Boha učí tomu, jak jednat, jak žít, jak prožívat svůj život. A učí se to od Boha, který je jeden, ale ve třech osobách.
Kde jsou jednotlivé  osoby utvářeny vzájemným vztahem,  vztahem lásky,  kde  se  jedna osoba zcela  dává  druhé.
Člověk, který má Boha za skutečně někoho blízkého (nejen za „biologického“ Boha stvořitele), takový člověk musí
zcela  přirozeně  jednat  podle toho,  co od Boha „okoukal“,  čemu se od Boha naučil.  A prvním a nejdůležitějším
prvkem života Boha, je láska.

Dnes si tedy můžeme položit otázku, zda chceme být jen „biologickými“ syny Boha, nebo zda s ním chceme
mít vztah. Pak to ale od našeho života něco vyžaduje…

Seslání Ducha svatého, 24. 5. 2015

Drazí přátelé, na dnešní den připadá slavnost Seslání Ducha Svatého. Jedná se o slavnost, která připomíná
událost, kdy na učedníky, kteří byli v modlitbě shromážděni v „hořejší místnosti“, tedy ve večeřadle, sestupuje Duch
svatý.

Když se podíváme do Písma svatého Nového zákona, budeme si moci všimnout, že nám tyto knihy předkládají
dvě hlavní tradice vylití Ducha svatého. Ty tradice jsou zastoupeny evangelistou Lukášem (o seslání Ducha Svatého
se dočítáme v druhém Lukášově díle, totiž ve Skutcích apoštolů) a evangelistou Janem.

Známější  je  vyprávění  Lukášovo,  které  zasazuje  seslání  Ducha  Svatého  do  období  po  Ježíšově
nanebevstoupení. Je to 50-tý den po Ježíšově vzkříšení, kdy jsou učedníci naplněni tímto Duchem. Jestliže před 50-ti
dny slavili židé významný svátek, který se nazýval Pascha (připomenutí toho, jak anděl zhouby procházel Egyptem a
zabíjel všechny prvorozené, vyjma těch, kteří měli pomazány veřeje dveří krví beránkovou), pak na tyto dny připadají
svátky, které jsou označovány termínem Letnice, tedy svátky, které připomínaly událost, kdy Bůh dal Izraeli skrze
Mojžíše desky zákona, Desatero.

Jestliže Lukáš klade událost seslání Ducha Svatého do tohoto kontextu, pak navazuje na starozákonní tradici,
v níž čteme mnohé prorocké texty, které hovoří o nové smlouvě, která už nebude napsána na kamenných deskách, ale
která bude vepsána do srdce.  Právě Duch,  který sestupuje na učedníky,  je tím,  kdo „vepisuje“ Zákon do srdce.
V Duchu  Svatém tak  Kristův  učedník,  křesťan,  není  tím,  kdo zachovává  nějaké  vnější  zákony,  předpisy,  ale  je
člověkem ve skrze duchovním. Když Ježíš mluvil v předvečer své smrti ke svým učedníkům, sliboval jim Ducha,
který je uvede do pravdy,  nebo lépe řečeno,  který je učiní pravdivými.  Jejich život  už nebude plněním vnějších
předpisů, ale bude životem, který odpovídá jejich srdci, jejich smýšlení, protože Duch, který jim bude dán, bude toto
srdce, toto smýšlení měnit.

Druhou tradici, kterou osobně mám radši, představuje již zmíněný evangelista Jan. Ten zasazuje vylití Ducha
Svatého do okamžiku Ježíšovy smrti, respektive jej dává vzkříšený Kristus. Na závěr událostí na kříži čteme, že Ježíš,
„nakloniv hlavu odevzdal ducha“ (v některých překladech je „vydechl naposled“¨). Ježíšova smrt je představena jako
„odevzdání ducha“. Když pak Ježíš přijde po svém vzkříšení mezi své učedníky, tak na ně dechne a dá jim svého
ducha. Evangelista Jan klade ohromný důraz na to, že Ježíš dává svého Ducha. Duch Svatý, kterého přijímají Kristovi
učedníci, je týž Duch, který působil v Ježíšově životě. Nedává jim nějakou soft verzi, ale dává jim téhož Ducha, který
v jeho životě, jeho prostřednictvím, konal podivuhodné věci. Aby křesťan mohl tohoto Ducha přijmout, musel Ježíš
zemřít, musel tohoto Ducha „odevzdat“.

Tento  Duch se poté  u  Jana projevuje  především skrze  moc  odpouštět  hříchy.  Duch,  který  Ježíš  dává,  je
Duchem,  který  přemáhá  veškeré  zlo,  který  přemáhá  všechno  špatné.  Život  člověka  se  tak  i  v této  tradici  stává
pravdivým, už není lživým (to je každého zlo, každý hřích). Křesťan (od slova Kristus (ten, který patří Kristu), což
v překladu znamená „Pomazaný“, rozuměj Duchem Svatým) potřebuje být tímto Duchem naplněný. Právě v tomto
Duchu se stává jeho život srozumitelným, výmluvným a pravdivým.



7. neděle velikonoční, 17. 5. 2015

Text evangelia: Jan 17,11b-19; Sk 1,15-17.20-26

Drazí přátelé,  v dnešním evangelijním úryvku slyšíme část takzvané Velekněžské modlitby.  Je to Ježíšova
modlitba,  jejímž  prostřednictvím  se  Ježíš  obrací  v předvečer  své  smrti  k svému  Otci.  V této  Ježíšově  modlitbě
můžeme mimo jiné zaslechnout Ježíšově prosbě – aby byli jedno jako my. Ježíš vyprošuje svým učedníkům jednotu,
která je podobná jednotě Trojice, jednotě mezi Otcem a Synem.

Úryvek  ze  Skutků  apoštolů  nám  pak  určitým  způsobem  ukazuje,  o  jakou  jednotu  se  jedná,  když  nám
představuje v jistém slova smyslu „institucionalizaci“ církve, společenství apoštolů. Oním společenstvím, kde má být
tato jednota nastolena, je společenství církve.

Na začátku onoho úryvku ze Skutků apoštolů slyšíme o tom, že v místnosti bylo shromážděné na sto dvacet
lidí. Ono číslo není jen tak od oka střeleno, ale má velký význam. Číslo 120 je výsledkem součtu 12*10. Číslo 12 je
číslem dvanácti Izraelských kmenů, číslo 10 pak odkazuje na počet mužů nutných k synagogální službě, nebo počet
členů městského synedria, totiž místa, kde se uzavíraly židovské zákony, a soudil se lid. Shromážděný počet lidí je
tedy počtem velmi důležitým, protože je schopen vytvořit nový Boží lid.

Celý úryvek je pak úryvkem o doplnění počtu apoštolů. Apoštolů má být 12, jako bylo 12 izraelských kmenů.
Na apoštolech má být vybudována církev, nový Boží lid. Na apoštolech, kteří nejen že mají zkušenost s Ježíšem, ale
především jsou svědky Ježíšova zmrtvýchvstání. I onen 12. učedníkem má být tohoto svědkem, protože to se stává
jedním ze základních poslání církve – být svědkem zmrtvýchvstalého Krista. Proto učedníci nahrazují zrádce Jidáše a
zároveň už nikdy potom,  až zemře  některý  z apoštolů,  který zemře  pro víru a  vyznání  Ježíše zmrtvýchvstalého,
nebudou muset tento počet znovu doplňovat.

Vidíme tedy, že popisování vzniku církve je zaznamenáno na silné paralele k vyvolenému židovskému národu.
Církev se má stát novým Božím lidem, který bude pokračovat ve vyvolení, v záměrech, které měl a stále má Bůh
s vyvoleným národem a v tom, co má tento lid vykonávat.

Tuto paralelu a pokračování vyvolení ostatně ještě více umocňuje název, který nové shromáždění označuje.
Řecký text užívá pro nové společenství termín ekklesia, ten samý termín, kterým řečtina překládá starozákonní qahal,
totiž termín užitý pro vyvolený národ. Církev je tak i prostřednictvím svého označení zřetelně popsána jako nový Boží
vyvolený  lid.  Navíc  ono  řecké  ekkleisa  což  je  z řeckého  ek-kalein  –  svolat,  zřetelně  ukazuje,  že  církev  je
společenstvím svolaných lidí. A nikoli tedy skupinou nějakých zahrádkářů (jak bývají křesťané občasně označováni),
či lidí se stejnou zálibou. Církev je kvalitativním i kvantitativním pokračováním Božího vyvolení, které ale zároveň
všechny předchozí skutečnosti přesahuje. Společenství,  které vytvářejí křesťané, není zájmové, ale bytostné (to je
výsada, ale i závazek, určitý povinnost).

Když někdo něco, nebo někoho svolává, pak vždy svolává za nějakým účelem. Stejně tak i Bůh, když svolává
svůj lid, když buduje svou církev, činí tak s nějakým záměrem, za nějakým účelem. U církve můžeme vyzdvihnout
dvojí důvod svolání a poslání. Je to důvod  spásy  a  eschatologický důvod  (důvod, který sleduje naplnění smyslu
celého stvoření). Důvod spásy spočívá v tom, že Bůh chce přinést spásu tomuto světu. A k tomuto úkolu si vybírá



právě svou církev. Mimo církev není spásy,  v tom slova smyslu, že skrze svátosti byly církvi svěřeny prostředky
spásy.

Církev, která se shromažďuje, je svolávána (třeba v neděli na mši svatou), musí mít tento dvojí úkol. Církev jej
uskutečňuje  prostřednictvím  trojího  způsobu  svého  života  –  martirium,  totiž  svědectví,  leiturgia,  totiž  slavení  a
diakonia,  totiž  služba.  Církev  je  tedy  společenství,  která  má  zprostředkovávat  tomuto  světu  spásu,  a  to
prostřednictvím  liturgického  slavení,  prostřednictvím  svědectví  (svého  života  a  hlásáním  evangelia  slovem)  a
prostřednictvím služby, totiž projevování nejen dobročinné lásky.

Apoštolové  se  po  Ježíšově  nanebevstoupení  scházejí,  aby  si  v modlitbě  vyprošovali
slíbeného Ducha svatého. Během tohoto času vytvářejí „instituci“ církve, s vědomím, že toto
společenství  má  nějaké  poslání,  nějaký  úkol.  Poslání,  které  přetrvává  po  všechny  časy,  a
kterým jsme vázáni i my, křesťané 21. stol. Tak naplňujeme Ježíšovu modlitbu, aby byli jedno.

6. neděle velikonoční, 10. 5. 2015

Text evangelia: Jan 15,9-17

Drazí  přátelé,  evangelium 6.  neděle  velikonoční  rozvíjí  obraz  předchozích  veršů,  obraz  vinného kmene  a
ratolestí, o němž jsme uvažovali minulou neděli. Ježíš se v těchto větách k předchozímu obrazu vrací a rozvíjí ho.
Zdůrazňuje, že vinný kmen a réva nesou stejné plody – např., milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás – je udána
míra lásky, totiž že má být stejná, jako Ježíšova. Rovněž ukazuje to, že ona láska má být plodem (připomeňme jen, co
jsme říkali minulý týden, totiž že ratolest, která nenese plody, je odřezávána…).

Když se zaměříme na dnešní úryvek, uvidíme, že hlavní pozornost je skutečně kladena na lásku. Toto slovo je
v dnešní době velmi zprofanované a skrývá se pod ním mnoho představ. Za lásku se považuje zamilovanost, nějaký
cit srdce, stav blízkosti, náklonnosti. Řecký jazyk užíval pro vyjádření lásky různé termíny. Nejznámější jsou tři –
eros, filia a agapé. Když Ježíš mluví o lásce, mluví o lásce agapé, u které můžeme vyzdvihnout pět vlastností – je to
láska úplná, zadarmo, v přemíře,  konkrétní a zjevná. Když zaměříme pozornost na lásku pohlavní, která není jen
láskou erotickou, ale je také láskou „agapickou“, pak u ní budeme moci vidět dvojí základní rozměr – spojivý a
plodivý. To je to, o čem hovoří Ježíš, když mluví o lásce. Nemluví o stavu srdce, nemluví o náklonnosti, ale mluví o
dávání se.

Ten dnešní úryvek je vlastně postaven na těchto dvou efektech lásky – spojivém a plodivém. Dva efekty, které
jdou ruku v ruce a které není možné od sebe oddělit.  Ježíš  nejprve začíná tím spojivým: „Zůstaňte v mé lásce.
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám
v jeho lásce“. Proto, aby život člověka mohl být prožíván v Ježíšově blízkosti (a zároveň mohl přinášet ovoce, jako
ratolest,  která  je  napojena  na  vinný kmen),  je  představena jasná podmínka  – zůstávat  v Ježíšově  lásce  vyžaduje
zachovávat přikázání. 

V dnešní době se tyto dvě věci velmi odlišují. Život podle přikázání a život v lásce, jako by byly dvě věci
jdoucí vedle sebe, či dokonce proti sobě. Ježíš je ale spojuje. Zůstávat v lásce se projevuje tím, že člověk zachovává
přikázání. My se ale můžeme setkávat s tím, že člověk je přesvědčen, že žije v Boží lásce, ale přitom nezachovává
jeho přikázání.  Kolik lidí  se označuje za křesťany,  ale  přitom nezachovává,  dokonce i  relativizuje  a bagatelizuje
jednotlivá přikázání,  dokonce i ta nejzákladnější,  jako je pravidelné nedělní slavení mše svaté.  Kolikrát  se mohu
setkávat, zvláště při žádosti o křest dítěte, s tím, že mě člověk přesvědčuje, jakým je křesťanem, že mě přesvědčuje o
tom, jak zakouší Boží blízkost a lásku, ale přitom nezachovává nejzákladnější přikázání Desatera a církve. V pojetí
mnoha lidí chybí vědomí toho, že milovat Boha vyžaduje spojivý efekt, který se projevuje tím, že člověk žije podle
jeho přikázání.

Druhým efektem je efekt  plodivý. Láska sama vyžaduje,  aby byla  plodivá.  Láska (agapé),  je dáváním se
člověka.  Ježíš  v předvečer  své smrti  říká svým učedníkům,  aby se milovali  navzájem,  jako miluje  on sám,  tedy
láskou, ve které se člověk dává, ve které pokládá svůj život za své přátele. Bohužel, naše společnost si v době sexuální
revoluce 20. stol. zcela osvojila antikoncepční jednání, antikoncepční projevování lásky. Projevování lásky, jejímž
smyslem není dávat se, ale zakoušet rozkoš, zakoušet uspokojení.



Nechci se v tuto chvíli pouštět do hlubších úvah a debat na toto téma. Jen chci prostě vyjádřit, že naše láska se
stala antikoncepční, že se stala láskou, ve které se člověk nechce dávat. Nechce mít další dítě (třeba druhé, třetí),
protože by to vyžadovalo jeho čas, vyžadovalo by to snížení jeho životní úrovně (už by nemohl chodit každý týden na
vybraný koncert…). Člověk chce milovat, ale chce milovat způsobem, kdy jemu to činí rozkoš, kdy ho to uspokojuje
a kdy se tím nemusí dávat – to je antikoncepční láska.

A takové jednání si člověk zcela osvojuje. To, co vyjadřuje intimním způsobem, následně aplikuje i na další
jednání.  Žijeme v době, kdy lidé nejsou schopni nasazovat se pro dobro spolků (Orel,  skauti…), kdy lidé nejsou
schopni se zapojovat do života obcí… Každý si staví své vily, schovává se za velkými ploty, každý si žije pro sebe.
Můžeme uvažovat, do jaké míry je to důsledek totalitních režimů 20. stol – nacismu a komunismu a do jaké míry
důsledek již zmíněné sexuální revoluce 20. stol. Do jaké míry si člověk osvojil antikoncepční jednání. Člověk hledá
jen své štěstí, své uspokojení, svou rozkoš a užívá všechny prostředky k tomu, aby jeho život byl plodivý, aby byl
prožíván v lásce, která se dává, ve které ztrácí svůj život.

V dnešní době slyšíme častokrát větu, že člověk nemá čas. Ano, nemá čas, který by chtěl dávat. Nemá čas ve
svém antikoncepčním jednání, nemá čas, který by chtěl ztratit namísto hledání svého uspokojení.

Ježíš zdůrazňuje, že spojivý efekt (zachovávat přikázání) a plodivý (ztrácet svůj život pro
druhé) jdou ruku v ruce. Dokud toto naše společnost znovu neobjeví, je těžké uvažovat o tom,
že to v naší společnosti může vypadat podstatně lépe.

5. neděle velikonoční, 3. 5. 2015

Text evangelia: Jan 15,1-8

Drazí přátelé, dnešní evangelijní úryvek nám předkládá obraz vinného kmene a ratolestí. Obraz, jehož pomocí Ježíš
vyjadřuje, v čem spočívá učednictví. Ježíš pronáší tato slova v předvečer své smrti. Víme, že když někdo ví, že se
blíží jeho hodina, že se snaží svým nejbližším sdělit to nejpodstatnější. Právě z této perspektivy je dobré číst tato
Ježíšova slova.  Ježíš  zde  nepředkládá  nějaký ideál  (bylo  by dobré,  kdyby lidstvo k tomuto  jednou dospělo),  ale
předkládá  realitu  křesťanského  života  –  v tomto  spočívá  „být  mým  učedníkem“,  být  křesťanem.Když  se
zaposloucháme do dnešních slov,  můžeme si všimnout,  že Ježíš  hovoří o dvou druzích ratolestí.  Oba dva druhy
ratolestí jsou napojeny na vinný kmen, na Krista. Jsou to tedy ti, kteří se hlásí ke Kristu, respektive ti, kteří skrze křest
mají  účast na Kristově životě.  Slovy dnešního slovníku, oba dva druhy ratolestí  jsou křesťané,  totiž ti,  kteří  byli
pokřtěni. Úryvek se vůbec nevěnuje těm, kteří na vinný kmen nejsou napojeni.Ratolesti jsou rozděleny podle své
plodnosti – ratolesti,  které nenesou ovoce, a které ovoce nesou. Ano, jsou ratolesti,  které jsou napojeny na vinný
kmen, ale nepřináší plody. Co se s těmito ratolestmi dělá?  Ježíš říká jednoduchá slova. Nemluví o milosrdenství,
nemluví o tom, že si nic tak hrozného neděje. Říká zcela srozumitelně: každou ratolest na mě, která nenese ovoce,
odřezává. A co se děje s ratolestmi, které jsou odřezávány, se říká následně – kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen
ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Úryvek mluví zcela srozumitelně. Nestačí být ratolestí,
která je připojena k vinnému kmeni. Je třeba přinášet plody, které jsou shodné s vinným kmenem. Nepřinášet plody
znamená, že jsme ratolestí suchou, či planou, ratolestí, která se odřezává a spaluje.Upřímně řečeno, častokrát si kladu
otázku, kde se v těch lidech, kteří koketují s křesťanstvím (a za koketování považuji i ty, kteří žijí své křesťanství tak,
že jdou jen v neděli do kostela) bere taková jistota, že je to v jejich životech v pořádku. Že se stačí přihlásit ke Kristu,
říci, že jsem křesťan a že to stačí. O ničem takovém úryvek nehovoří. Naopak, říká, že mohou být ratolesti, které jsou
napojeny na Krista, ale pokud nenesou ovoce, tak je jim to k ničemu – takové ratolesti budou odříznuty, uschnou a
budou spáleny.Ratolesti musí nést stejné plody, jako nese onen vinný kmen. Plodem těchto ratolestí je vinná réva. Je
to víno, které Ježíš vzal při Poslední večeři do svých rukou a řekl – to je má krev, která se prolévá za všechny. To je
plod vinného kmene a to musí být také plod ratolestí. Křesťan, který „neprolévá svou krev“, který neztrácí svůj život
pro druhé, bude odříznut.Následně také slyšíme, jak se nakládá s ratolestmi, které ovoce nesou. Každou ratolest,
která nese ovoce, Otec čistí, aby nesla ovoce ještě více. Žádná ratolest nenese tolik ovoce, aby už nemohla nést
ovoce více (nebo lepší hrozny). Žádná ratolest si nemůže říci, že má splněný plán, ani že přináší ovoce nad plán.
Každý  křesťan  musí  být  v jistém  slova  smyslu  stále  nespokojený  s tím,  jak  svůj  život  prožívá.  Ne  ve  smyslu
nevděčnosti, ve smyslu negativismu. Ale naopak v pozitivním slova smyslu. Ratolest mého života může přinášet ještě
více a Ježíš to ode mě očekává.Poselství je zcela jasné. Člověk, který je spokojen se svým životem (ve smyslu, že ho
prožívá dobře), se vydává na cestu, která nekončí dobře. Člověk, který se považuje za dobrého, je člověkem, který
bude odříznut. Ratolest se nikdy nemůže srovnávat s jinými ratolestmi (jak častokrát to my křesťané děláme, kdy se
mylně uspokojujeme s tím, že toho děláme víc, než ostatní…). Ratolest se vždy musí srovnávat s vinným kmenem,
s Kristem. A tam nikdy žádné uspokojení neexistuje. V jistém slova smyslu bych řekl, že to nejhorší skutečně je



„uspokojený křesťan“. Proto, aby člověk mohl nést ony plody,  je ale třeba zůstávat v Kristu. Toto slovo je užito
celkem 11x! To je vcelku dost na tak krátký úryvek. Je to tedy velmi důležitá věc. Když si přečteme začátek Janova
evangelia, tak slyšíme o učednících, kteří přicházejí za Ježíšem a na jeho otázku, co chcete, reagují žádostí – mistře,
kde  bydlíš.  Otázka,  která  užívá  stejné  sloveso,  otázka,  která  se  ptá,  jakým způsobem Ježíš  zůstává  mezi  námi.
Zůstávat v Ježíši, znamená pobývat v tomto světě způsobem, jakým pobýval on, znamená to přinášet stejné plody,
jednat  stejným způsobem.Ono osvojování si  Ježíšova jednání,  nesení stejných plodů, nevyplývá z toho, že by se
člověk vnějším způsobem naučil některým věcem, ale vyplývá z důvěrného přebývání člověka s Ježíšem. Vyplývá
z toho, že člověk je na Ježíše napojen, má s ním důvěrný vztah, učí se od něho přebývání v tomto světě.Křesťan
nemůže být samorostem. Nemůže být tím, kdo si žije sám. Jestliže jsem před chvíli v jistém slova smyslu vyjadřoval,
že není možné se spoléhat na to, že když budu v neděli v kostele, že to stačí, pak v tuto chvíli je třeba ale zároveň říci,
že je rovněž mylné domnívat se, že mohu být křesťanem bez nedělního slavení eucharistie. Jestliže mi prostě chybí
přebývání s Kristem, pak nemohu nést náležité  plody.Chtěl  bych zdůraznit  důležitost  eucharistie,  jako místa,  kde
člověk přebývá, zůstává napojen na Ježíše a osvojuje si jeho přebývání mezi námi. Eucharistie je plodem vinného
kmene. Eucharistie je způsob přebývání Ježíše mezi námi. A člověk, který chce zůstávat v Ježíši, který chce být na něj
napojen,  musí  tedy být nutně člověkem eucharistie.  Musí  se s Kristem v eucharistii  setkávat  a spojovat,  musí  se
eucharistickému jednání naučit. A to se nenaučí jinak, než že bude eucharistii slavit a přijímat.Bez zůstávání v Kristu,
bez eucharistie a jejího osvojování si, není možné být zcela Kristovým učedníkem.

3. neděle velikonoční, 19. 4. 2015

Text evangelia: Lk 24,35-48

Drazí  přátelé,  po  delší  době  vás  znovu  zdravím  a  omlouvám  se,  že  píši  v poslední  době  s určitou
nepravidelností…

Evangelijní úryvky, které nám vyprávějí o Ježíšově vzkříšení a o tom, jak se Ježíš zjevuje svým učedníkům.
Přestože  se  jedná  o  častokrát  velmi  krátké  zprávy,  přesto  je  v nich  obsaženo  mnoho  důležitého.  Když  se
zaposloucháme do dnešního úryvku, můžeme si všimnout několika věcí. Já bych zaměřil svou pozornost na to, co se
říká o Ježíši.

První, co Lukáš bude z tohoto pohledu v tomto úryvku zdůrazňovat, je skutečnost, že vzkříšený Ježíš, je Ježíš
přítomný, je Ježíš, který je uprostřed svých. Evangelista pravil, že zatímco emauzští učedníci vypravovali, co se jim
přihodilo na cestě, tak sám Ježíše stál uprostřed nich. Ježíš je tam, kde se o něm hovoří. Ježíšovo vzkříšení tedy není
jen nějakou událostí, ale je něčím, co činí Ježíše přítomného, ve středu tam, kde se o něm hovoří. 

Ježíšovo vzkříšení a stanutí uprostřed učedníků, ale není jen zjevením se Zmrtvýchvstalého a jeho zpřítomnění
se ve středu rodící se církve, ale je vyjádřením samotné pravdy o vzkříšení. Lukášovo evangelium, s nějakou mírou
pravděpodobnosti, vznikalo na řeckém území. Jak autor evangelia, tak nejspíš i jeho adresát byli nějakým způsobem
ovlivněni řeckým způsobem uvažování. Řecká filozofie se ve svém bádání věnovala i tematice vzkříšení. Řecký svět
ve svém uvažování dospěl k teorii nesmrtelnosti duše, respektive k jejímu věčnému přebývání v blaženosti. K čemu
už ale řecký svět nedošel, byla jednota duše a těla a vzkříšení samotného těla. Řecká filosofie říkala, že lidská duše je
v lidském těle jako ve vězení. A že cílem je tedy to, aby se lidská duše osvobodila od tohoto vězení a mohla konečně
volně  a  v radosti  spočívat  v blaženosti.  Podobné  názory  se  společně  s šířením  křesťanské  zvěsti  dostávali  i  do
křesťanského hlásání některých lidí v tak zvaném doketismu.

Evangelista  ale odmítá  tuto vizi  a právě ve zprávě o Ježíšově vzkříšení ukazuje,  že Ježíšovo vzkříšení  je
odlišné  od  této  řecké  nauky.  Ježíš  nedosáhl  stavu  úplné  blaženosti,  když  se  duše  oddělila  od  těla,  ale  teprve
v momentě,  když došlo ke vzkříšení jeho těla.  Všimněme si,  že evangelista  sice zaznamenává Ježíšovo nenadále
objevení se ve středu učedníků, ale to, na co klade důraz, není představit Ježíše jako duchovou bytost, ale naopak jako
silně tělesnou. V evangeliu vzkříšený Ježí jí. Evangelista říká, že učedníci pro samou radost i nadále nemohli uvěřit
v Ježíšovo vzkříšení – a proto jim říká, zda nemají něco k jídlu. Ne proto, že by vzkříšený Ježíš měl hlad, ale proto,
aby jim ukázal, že jeho vzkříšení je skutečně tělesné. Vždyť duch by nemohl pozřít pečenou rybu – buďto by ji nevzal
vůbec do ruky, nebo by propadla na zem… Když ale učedníci vidí, že ryba, která tam byla a kterou Ježíš strčil do úst,
zmizela, pak je Ježíš skutečně tělesný.

Ježíšovo vzkříšení  není  nějakou iluzí,  nějakým snem,  zbožnou představou… Ale je skutečností.  Učedníci
mohou podle vedlejších znaků (snězená ryba) určit pravdivost obrazu, který se před nimi objevil – vzkříšený Ježíš. 



5. neděle postní, 22. 3. 2015

Text evangelia: Jan 12,20-33

Drazí  přátelé,  pátá  neděle  postní  nás  zve  ke  třetí,  poslední  úvaze  o  tajemství  Kristových  velikonoc.  O
předchozích nedělích jsme mohli uvažovat o tajemství Kristových velikonoc z pohledu Ježíšova nároku vyčistit chrám
a z pohledu, kdy se Ježíš připodobnil vyvýšenému hadu na poušti. Mohli jsme uvažovat o tom, že velikonoce a jejich
slavení  nás  zvou k tomu,  abychom změnili  svůj  vztah  k Bohu,  respektive,  abychom uznali  svou hříšnost,  to,  že
v našich žilách koluje jed hříchu a smrti, abychom přistoupili k Ježíši s vírou v uzdravení a abychom se jím uzdravit
nechali. Dnešní neděle v jistém slova smyslu tyto úvahy zakončuje, když nás zve k tomu, abychom uvažovali, jak
máme  naložit  se  svým  životem.Úryvek  dnešního  evangelia  je  z 12.  kapitoly  Janova  evangelia,  tedy  z poslední
kapitoly první části tohoto evangelia. Následující kapitola nás již uvádí do večeřadla, do času, kterým začíná Ježíšův
pašijový příběh. Slova, která jsme dnes slyšeli, jsou tedy určitým vyvrcholením Ježíšova působení. V oněch slovech
Ježíš velmi zřetelně odhaluje tajemství své smrti, kterou nevnímá jako prohru, jako katastrofu, ale jako naplnění svého
života:  „přišla  hodina,  kdy  bude  Syn  člověka  oslaven“.  Co  Ježíš  myslí  oním  oslavením,  nám  ukazuje
v následujících  výpovědích,  v nichž  odhaluje,  že  smrt  pro  něho  není  ztrátou  života,  že  smrt  pro  něho  není
neúspěchem, ale naopak vnímá svou smrt na kříži jako úspěch, jako naplnění svého života. Jako hlavní poselství
dnešní neděle můžeme vnímat  Ježíšova slova: „jestliže  pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane
samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.“ Ježíš se identifkuje se zrnem, které padá do země. Ano, zrno musí
odumřít, protože pak přináší užitek. Ježíš tak sice nepředstavuje svou smrt jako něco idylického – mluví o odumření,
ale zároveň ji představuje jako něco užitečného, co přináší užitek. Ano, to je smysl jeho života. „Co mám říci? Otče,
vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Ježíš představuje
okamžik, kdy jako zrno padne do země a odumře, jako čas, pro který přišel. Je tím tak vyjádřeno, že Ježíš nepřišel
v první řadě proto, aby hlásal evangelium, aby obracel svými slovy lidi, konal zázraky, uzdravoval…, ale přišel kvůli
této hodině, kdy má být jako zrno, které odumře. Přišel proto, aby zmařil svůj život. To je smysl jeho života. Znovu
tak zdůrazněme, že ztráta života Ježíšem není představena jako prohra, pohroma, ale naopak jako naplnění života –
kvůli ničemu jinému zde není. A aby to bylo zřejmé, tak ještě jiným způsobem toto zdůrazňuje: „Kdo má svůj život
rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.“

Procházení postní dobou, vykonávání oněch třech úkonů – půst, modlitba a almužna, to vše nám mělo sloužit
k našemu obrácení. Vlastní sebezápor, který měl pramenit do růstu lásky k Bohu a k bližním, nás měl přivést k tomu,
že pochopíme, že to nejlepší, co můžeme udělat, je ztratit svůj život, nabídnout svůj život pro druhé. Postní doba měla
z nás egoistů, těch, kteří jsou zahleděni do sebe, kteří v první řadě usilují o svůj prospěch, případně prospěch své
rodiny, o naplnění svých snů a svých plánů, učinit ty, kteří chtějí svůj život zcela rozdat. Postní doba nás měla přivést
k hlubokému pochopení a osvojení si Ježíšových slov: „Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na
tomto  světě  nenávidí,  uchová  si  ho  pro  život  věčný.“Je  třeba,  abychom  skutečně  pochopili,  že  svůj  život
zhodnotíme tehdy, když ho rozdáme, když ho ztratíme pro druhé. Nikdo z nás nebyl Bohem stvořen, nedostal dar
života pro to, aby si ho chránil pro sebe, aby si ho pro sebe uzurpoval. Každý z nás byl stvořen, dostal život k tomu,



abychom život rozdávali. Ono rozdávání se v první řadě odehrává na rovině životního povolání. Můžeme si všimnout,
že tři základní stavy v církvi – manželství, služebné kněžství a zasvěcený život jsou vlastně na tomto dávání se zcela
postavené. Je to manželství, kde se jeden dává druhému, případně se následně dávají svým dětem. Je to služebné
kněžství, ve kterém se kněz dává církvi a je to zasvěcený život, ve kterém člověk dává svůj život Kristu. A zároveň
můžeme vidět, jak se v dnešní době rozvíjí egoistický postoj, který dorůstá do nového stavu, tak zvaného „singl“, kdy
si člověk volí, a zdůrazňuji, že teď nemám na mysli ty, kteří jsou osamoceni z různých bolestných důvodů, ale kdy si
člověk skutečně volí stav, kdy je sám, protože jemu to tak vyhovuje. Protože je přeci lepší žít si tak, jak chci sám, a
nemuset se dávat, uchvátit svůj život a neztrácet ho jako ono zrno. Právě v onom stavu „singl“ se ukazuje způsob
uvažování dnešního světa, onen hédonismus, ve kterém si člověk chce v tomto světě jen užívat, není schopen nic moc
obětovat.Jak  máme  tedy  prožívat  svůj  život?  Příkladem  je  pro  nás  Ježíš,  který  nám  takovýto  postoj  odhalil  i
v eucharistii – je to tělo, které se vydává. Nikdo z nás ve svém životě nedokáže udělat to, co udělal Ježíš. Ale přesto
se v něčem Ježíši podobat můžeme – můžeme se dávat cele, tedy stejně jako Ježíš, na 100%. Protože kdo má svůj
život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jediná možnost,
jak získat  život,  je  ztratit  ho.  Dokud toto nepochopíme a nezačneme aplikovat,  pak je  veškeré naše snažení  jen
chytáním něčeho, co chytit nikdy nemůžeme.Znovu je třeba zdůraznit Ježíšova slova, která pronáší v momentě, kdy se
blíží jeho smrt – ale pro tuto hodinu jsem přišel. Proto jsem se narodil, abych svůj život ztratil. Hlavní cíl, hlavní
smysl našeho života, je ztratit svůj život, být jako zrno. Je třeba toto skutečně pochopit, protože jen takovýto život je
skutečně životem, ve kterém je člověk oslaven.Nebuďme jako lidé, kteří mají v ruce zrno a snaží se ho uchvátit.
Domnívají se, že ho zachrání tím, když ho budou držet v ruce, když ho nepustí do země. Naopak přeci víme, že
vítězství zrna je jeho odumření. V co se malé zrnko může rozvinout? Jak nádhernou květinou může být? Kolik užitku
může  nakonec  přinést?  Buďme ve  svém životě  zrnem,  které  padá  do  země,  které  odumírá  a  přináší  tak  užitek.
Ztrácejme svůj život pro druhé, třeba právě pro Orla…

Se vší naléhavostí  zdůrazňuji,  půda naší země je zorána, a čeká, až zrno padne do této země. Naše země
nechce být úhorem, ale chce být rozkvetlou zahradou. Chce být zemí, kde každý obyvatel ztrácí svůj život, a tak
přináší užitek, tak dělá z naší země rozkvetlou a plodnou zemi – „v sadě skví se jara květ, zemský ráj to napohled“.



4. neděle postní, 15. 3. 2015

Text evangelia: Jan 3,14-21

Drazí přátelé, čtvrtá neděle postní nám v liturgickém roce „B“ předkládá Ježíšův rozhovor s Nikodémem, ve
kterém Ježíš,  prostřednictvím starozákonní  události  vyvýšení  hada na poušti,  odhaluje Boží lásku vůči člověku –
neboť tak Bůh miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život
věčný.

Ježíš připomíná zkušenost Izraelského národa v době, kdy tento lid putoval pouští. Událost, o které vypráví
kniha Numeri, možná známe. Jedná se o událost, kdy Izraelité, kteří putovali pouští, byli uštknuti jedovatým hadem a
na toto uštknutí umírali. Had je zvíře, které žije na poušti pod zemí a vždy v noci, když se trochu ochladí, tak vyleze a
uštkne svou oběť a tím ji zahubí. Proto se ďábel v dějinách Izraele vyobrazuje jako had. Stejným způsobem totiž
jednal i kdysi v rajské zahradě. I tam vystoupil ze země svého zavržení a uštknul Evu, jejímž prostřednictvím člověk
na zhoubu jedu umírá. Uštkne ho a opouští ho, aniž mu dá štěstí, aniž mu dá život, naopak ho nechává postupně
zemřít.

Víme, že na poušti to ale neskončilo pouze uštknutím, ale že lid, který se obrátil skrze Mojžíše k Hospodinu,
došel od Hospodina záchrany a to skrze vyvýšeného hada – uštknutý, který na něho pohlédl, byl uzdraven. A to je to,
na co se Ježíš  zaměřuje  a  co  sděluje  Nikodémovi.  Právě tímto  způsobem dnes  vysvětluje  Ježíš  tajemství  svých
velikonoc. Jeho smrt a vzkříšení nejsou jen historickou událostí, dějinami jednoho člověka, ale jeho smrt a vzkříšení
mají nesmírný dopad na lidstvo. 

Ve vyznání víry to krásným způsobem vyjadřujeme, když říkáme, že on pro nás a pro naši spásu sestoupil
z nebe. A mohli bychom pokračovat a stejná slova také říci ve vztahu k Velikonocům – pro nás a pro naši spásu byl
ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. Slavení Velikonoc není jen připomínkou životního osudu galilejského muže
Ježíše, ale je oslavou tajemství našich životů, naší spás.

Je snad pochopitelné, jakým způsobem jsou Ježíšova slova odkazující na zkušenost Izraelského národa, který
putoval z Egyptského zajetí pouští směrem k Zaslíbené zemi, aktuální pro nás, lidi 21. stol. 

Vraťme se ještě jednou na poušť, k události, kterou Ježíš připomíná v oné řeči Nikodémovi – vyvýšení hada na
poušti. Pokud se podíváme na onu událost, můžeme rozlišit tři skupiny lidí, kteří na té poušti toho času jsou. Ti, kteří
nejsou uštknuti.  Pro ty je vyvýšený had k ničemu – ti  ho nepotřebují.  Ti,  kteří  jsou uštknuti,  ale  odmítají  se na
vyvýšeného hada podívat a umírají skrze jed, který je v jejich tělech. A třetí skupinu tvoří ti, kteří jsou uštknuti, ale při
tom se s vírou podívají na vyvýšeného hada a jsou zachráněni.

Je zřejmé, že tato událost se vztahuje ke Kristovu kříži. A je pravdou, že i dnes můžeme rozdělit lidi, poutníky
do Zaslíbené země (do nebe), tedy i křesťany, do oněch třech skupin. Pokusme se podívat na jednotlivé skupiny.

První skupinu tvoří ti, kteří jsou neuštknutí, nebo lépe řečeno, ti, kteří si neuvědomují, že uštknutí jsou. Ano,
jsou mezi námi lidé, kteří se považují za ty, které had neuštknul. My nemáme hřích. Občas, když mluvím s lidmi –
nevěřícími i křesťany, žasnu, jak svatý národ to máme, když jsou všichni vlastně defakto spravedlivými. Většinou
v rozhovorech slyším, jak chudáci spravedliví (ten, s kým mluvím), musí snášet špatnosti všech těch okolo – partnera,
sousedů, příbuzných, politiků… On je spravedlivý a všichni ostatní jsou gauneři…



Druhou skupinu tvoří ti, kteří jsou uštknuti, ale odmítají pohledět na kříž. Tuto skupinu tvoří ti, kteří odmítají
přijmout Krista, nebo mezi věřícími, ti, kteří odmítají přijmout svátosti, zvláště tedy svátost smíření. Mají jed hříchu
v sobě a ten je postupně zabíjí a zatvrzele odmítají pohlédnout na vyvýšeného Syna člověka.

Třetí  skupinu tvoří  lidé,  kteří,  ač uštknutí,  pohlédli  na Vyvýšeného a došli  záchrany,
uzdravení. To je jediná skupina, pro kterou mělo smysl, aby Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. To
je jediná skupina, která může zakoušet, že tak Bůh miloval svět, že poslal svého jednorozeného
Syna, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Je snad pochopitelné, že jedinou výhrou
je, když se postavíme do zástupu těch, kteří tvoří třetí skupinu.

3. neděle postní, 8. 3. 2015

Text evangelia: Jan 2,13-25

Drazí  přátelé,  o  třetí  neděli  postní  začínáme  v liturgickém  roce  „B“  sledovat  v nedělních  evangelijních
úryvcích  kristologicko-paschální  linii,  tedy  linii,  ve  které  je  nám  odhalováno  tajemství  Kristových  velikonoc.
Nebudou  nám předkládány  úryvky,  které  by  vyprávěly  jednotlivé  části  Ježíšova  pašijového  příběhu,  ale  takové
úryvky, které nám odhalují hlubší smysl, které nám ukazují aktuálnost velikonočních svátků pro náš život.

První  z těchto  úryvků  zachycuje  událost  Ježíšova  jednání  v Jeruzalémském  chrámě.  Ježíš,  který  čistí
Jeruzalémský chrám. Poukázal bych na dvě věci, které spolu úzce souvisí. Všimněme si, že židé nevyčítají Ježíšovi
toto jednání. Neříkají mu, že tohle nesmí dělat, že si tohle nesmí dovolit. Ale obracejí se na něho s žádostí – předlož
nám nějaké  znamení,  kterým dokážeš,  že  tohle  smíš  dělat!  Chtějí  znamení,  které  ospravedlní  Ježíšovo  jednání,
respektive ukáží oprávněnost Ježíšova nároku takto činit.

Ježíš předkládá znamení, které je ale vlastně pro židy jeho doby nesrozumitelné – zbořte tento chrám a já jej ve
třech dnech vystavím. Je pochopitelné, že židé museli mít Ježíše za blázna. Vždyť i sám evangelista říká, že ono
znamení  bylo  nepochopitelné,  že  i  Ježíšovi  učedníci  teprve  po  jeho  smrti  a  vzkříšení  (tedy o  tři  roky později)
pochopili, že mluvil o svém těle. Ono znamení má tedy historický přesah a mnohem více je znamením pro ty, kteří
žijí v době po Ježíšově smrti a jeho vzkříšení, tedy pro nás, než pro ty, kteří žili v Ježíšově době.

Co  to  znamená  ono  znamení?  Evangelista  Jan  vystavuje  své  evangelium  na  vyprávění  o  Ježíšových
znameních.  Znamení,  která  podtrhují  pravdivost  Ježíšových  slov,  v tomto  případě  Ježíšova  gesta.  Všimněme  si
pozoruhodné věci. Slova zbořte tento chrám…, tedy slova, která prorockým způsobem vyjadřují tajemství Ježíšových
velikonoc, tedy jeho smrti a jeho vzkříšení, jsou jen! znamením, které podtrhuje Ježíšův nárok čistit chrám.

Co to znamená pro nás? Slavení velikonoc není oslavou svátků jara. Jejich slavení ani nemůže skončit jen u
toho,  že  oslavíme  Ježíšovu smrt  a  jeho vzkříšení.  Můžeme  říci,  že  Ježíšova  smrt  a  jeho vzkříšení  je  i  pro  nás
„znamením“, které si nárokuje vyčištění chrámů našich životů.

Postní doba má sloužit k našemu obrácení, ke změně našeho smýšlení.  Mohli bychom
říci, že v kontextu tohoto úryvku, má sloužit k vyčištění našeho života víry. Je třeba přestat
dělat  ze  vztahu  s Bohem  tržnici  (viz  evangelijní  úryvek)  a  je  třeba  vybudovat  chrám
skutečného setkávání s Bohem. Je třeba opustit vizi Boha úředníka, je třeba opustit vizi Boha,
který by nás okrádal o čas a je třeba objevit Boha, se kterým je třeba vstupovat do velmi
intenzivního vztahu. Jakým znamením nám Ježíš dokáže, že si může tento nárok na náš život
činit? Zemřel za nás a vstal z mrtvých.



1. neděle postní, 22. 2. 2015

Text evangelia: Mk 1,12-15

Drazí přátelé, první neděle postní nám tradičně překládá zprávu o Ježíšově pokušení na poušti, jak nám ji
zaznamenal jeden ze synoptických evangelistů (synoptický = podobný. Jedná se o Markovo, Matoušovo a Lukášovo
evangelium). Když se zaposloucháme do Markovy zprávy, budeme si moci všimnout, že evangelista Marek se defakto
vůbec nevěnuje otázce samotných pokušení (ostatní synoptikové nám vyprávějí o třech pokušeních, se kterými se
satan obrací na Ježíše). Markova zpráva je velmi strohá. Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a
byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.

Tuto zprávu můžeme rozdělit na pět tvrzení a to následujícím způsobem: 2 – 1 – 2. První dvě tvrzení nás
uvádějí do děje, uprostřed je zpráva o pokušení a následně jsou dvě tvrzení, která odhalují, co bylo potom. Podívejme
se v krátkosti na jednotlivá tvrzení a zaměřme se na to, co znamenají pro nás, kteří jsme v těchto dnech vstoupili do
postní doby.

Ježíš je Duchem vyveden na poušť (poušť a Duch – první dvě tvrzení). Hned po křtu Ježíš nezačíná konat
mocné skutky, ale odchází na poušť, na opuštěné místo. Odchází do ticha, kde se čtyřicet dní musí konfrontovat sám
se sebou. Má čas přemýšlet o tom, co to znamená být milovaným Synem, ve kterém má Bůh zalíbení. Je to Duch,
který Ježíše do této situace vyvádí (doslova vyhazuje). Ježíš je v tichu a konfrontuje se s láskou a zalíbením, které se
nebudou projevovat rozmazlováním, ale které se projeví křížem.

Právě  v tuto  chvíli  vystupuje  do popředí  ono pokoušení  satana.  Je  zde  vlastně  představen pravý opak 3.
kapitoly knihy Genesis.  Tam se setkáváme s člověkem,  Adamem,  který je v rajské zahradě.  Ďábel ho pokouší a
přiměje ho k tomu, aby neposlechl Boha (řekl ne Bohu). V tomto příběhu slyšíme o Ježíši, novém Adamovi, který je
na poušti, je pokoušen satanem, ale říká mu ne. Zatímco událost v rajské zahradě měla za následek narušení vztahů
(člověka s člověkem – zjistí, že je nahý; člověka s Bohem – člověk se před Bohem skrývá; a člověka se stvořením –
člověk  dostává  kožené  suknice,  jedná  se  o  první  smrt  tvora),  tak  událost  na  poušti  naopak  přináší  narovnání  a
obnovení těchto vztahů.

A tím se dostáváme k posledním dvěma tvrzením této neděle.  To, že Ježíš  žije mezi  divokými zvířaty je
vlastně představení původní harmonie stvoření. Je to stav původního společenství. Tím, že Ježíš přemáhá pokušení a
přijímá Otcův plán je vlastně nastolením původní jednoty, harmonie vztahů. To, že Ježíši slouží andělé, zase vyjadřuje
obnovení vztahu s Bohem. 

Úryvek dnešního evangelia nám vypráví, jakým způsobem máme prožívat postní dobu my.  I my se máme
nechat vyvést Duchem na pusté místo. Oním pustým místem je samota, ticho. Jednou z charakteristik postní doby by
mělo být právě ticho (např. dříve se nechodilo na tancovačky, bály…). Je dobré vypnout ve svých domácnostech
rádio, televizi, které jsou mnohdy zapnuty jen jako určité pozadí. Je dobré vyndat sluchátka z uší a nechat na sebe
působit ticho. My před tichem častokrát utíkáme, protože v tichu začínají vyplouvat různé bolesti,  různé špatnosti
našeho života. Objevují se určití „čertíci“. Postní doba je časem, kdy máme toto nechat vyplynout na povrch a kdy se
máme snažit tyto skutečnosti napravit.



V postní době máme konat tři následující úkony – půst, modlitba a almužna. Postem je
právě ono ztišení, ve kterém se objevují různá pokušení, různá naše podlehnutí a selhání. Skrze
skutky  almužny  (milosrdná  láska)  a  modlitby  máme  obnovovat  naše  vztahy  s druhými
(stvořením) a s Bohem. Almužnou není jen to, že dám nějaký příspěvek na chudé. Almužnou je
především to, že obnovím své vztahy se svými blízkými. Že jednotlivé šelmy, které se do sebe
v životě zakusují, budou moci žít poklidně a harmonicky spolu.

6. neděle v mezidobí, 15. 2. 2015

Text evangelia: Mk 1,40-45

Drazí přátelé, dnešní evangelijní úryvek nás může krásným způsobem uvést do postní doby, do které v tomto
týdnu vstoupíme.

Co je cílem postní doby? Křesťanská tradice zdůrazňuje, že postní doba je naplněna trojí činností – postem,
modlitbou a almužnou. Tři úkony, které má věřící křesťan v tomto čase v hojnější míře konat. Postní doba tak má
skrze postní úkony vést k obnově vztahu člověka s Bohem a vztahu k druhému.

V evangelijním úryvku slyšíme o uzdravení malomocného. Co bylo malomocenství.  V první řadě je dobré
zmínit, že v židovském prostředí byla tímto termínem označována nejen ona závažná nemoc, ale za malomocný mohl
být označen také oděv, či dům, tedy že za malomocenství se mohli považovat také různé druhy plísně, vyrážky…
Teprve  po  určitém  času  karantény  se  teprve  zjišťovalo,  zda  se  jedná  o  onu  závažnou  nevyléčitelnou  chorobu.
Malomocenství mělo ale především mnohem teologičtější význam.

Malomocenství  znamenalo  v jistém  slova  smyslu  smrt,  a  to  na  trojí  úrovni  –  tělesnou,  společenskou  a
duchovní. Člověku stiženému touto chorobou postupně odumíraly buňky, tkáně, kůže, na povrh těla se dostávalo živé
maso.  V konečné  fázi  se  jednalo  o  postupné  „odpadávání“  kusů  těla,  živého  masa.  Člověk  byl  vlastně  chodící
mrtvolou. Na rovině společenské byl vlastně rovněž mrtvý. Malomocný musel být vyčleněn ze společnosti. Nemohl
se stýkat se svou rodinou. Jediným zákonem tohoto člověka bylo oddělovat se, a to i od svých příbuzných, od svých
blízkých. Rodinná pospolitost byla pro žida velmi důležitá. Vždyť příslušnost k rodině, ke kmeni, z něj činila Žida.
Oddělovat se od rodiny tedy v židovském pojetí znamenalo v jistém slova smyslu oddělovat se od svých předků, od
svého kmene. Tento člověk přestával být v jistém slova smyslu Izraelitou, členem vyvoleného národa. Oddělovat se
od rodiny pak mělo také co do činění se vztahem k Bohu.
Oddělit se od rodiny totiž znamenalo vzdalovat se také Bohu, který je Bohem mých otců. A v neposlední řadě tato
nemoc znamenala duchovní smrt.  Člověk stižený malomocenstvím nemohl vstupovat do Jeruzalémského chrámu,
nemohl přinášet oběti, nemohl se setkávat s Bohem – vstupovat s ním do kontaktu. Malomocný byl skutečně živou
mrtvolou!

Jediným, kdo mohl člověka uzdravit,  byl  Bůh (nemoc se neléčila).  V dnešním úryvku slyšíme o tom, jak
tohoto malomocného uzdravuje Ježíš. Jak to ale činí? Evangelista nám říká, že jej uzdravuje svým slovem, svou vůlí
(chci, buď čistý), ale zároveň, že se jej Ježíš dotkne. Dotek znamenal, že se dotyčný sám stává nečistým. Když se
podíváme na evangelium, můžeme vidět, že začíná tím, že malomocný žije na opuštěném místě (jako malomocný) a
končí ve městě. Ježíš začíná ve městě a končí na opuštěném místě. Změnu provádí onen dotek. Je zde tak krásným
způsobem zachyceno tajemství velikonoc, na jehož slavení se v postní době připravujeme. Ježíš bere za nás na sebe
naše odsouzení, naši smrt. Nás tím osvobozuje, dává nám možnost uzdravení.

Nyní je důležité tuto šanci nepropásnout. Jak je smutné, když necháme Ježíše, aby se nás dotkl, ale zároveň se
pak jako zdraví nechováme, respektive zůstáváme na opuštěném místě? Uzdravený člověk mohl vstoupit znovu do
vztahu s Bohem a do vztahu s bližními. Jeho uzdravení se projevilo tímto způsobem. Když se znovu vrátíme k postní
době, vidíme, že hlavními úkony jsou modlitba (obnovení vztahu s Bohem) a almužna (obnovení vztahu s bližními).



Postní doba nás má přivést k této obnově (ukázka toho, že jsme uzdraveni z malomocenství). Pokud k této obnově
nedojde, tak můžeme říci, že Ježíšův dotek, Ježíšova smrt, byla naprosto zbytečnou (pro nás, pro mě).

Využijme tedy postní dobu jako čas naší obnovy. My, živoucí mrtvoly, se staňme znovu lidmi živými, lidmi
vztahů. 

Přeji vám požehnanou postní dobu. R.D. Martin Sklenář

5. neděle v mezidobí, 8. 2. 2015

Text evangelia: Mk 1,29-39
Drazí přátelé,  5. neděle v liturgickém nám předkládá kompilát  tří úryvků, které nám představují počátek Ježíšovy
činnosti  – uzdravení  Šimonovy tchýně;  uzdravování  v sobotní  večer;  o nedělním ránu a Ježíšově odchodu. Je to
pokračování prvního dne Ježíšovy činnosti.  Já bych se dnes společně s vámi zaměřil  na tern první úryvek,  který
vypráví o uzdravení Šimonovy K uzdravení Šimonovy tchýně dochází v domě v Kafarnaum. Jedná se o dům Šimona
Petra. Pokud vyrazíme v dnešní době do Svaté země, do města Kafarnaum, budeme moci vidět určité vykopávka. A
nalezneme tam dům, který byl v prvním století upravován, jedna obytná místnost byla upravena v kruhovou místnost,
tedy místnost, kde se setkávali první křesťané. Má se za to, že se jedná právě o Šimonův dům – tedy místo, kde se
scházela prvotní církev, a to již v době sepsání tohoto evangelia. Můžeme se tedy domnívat, že evangelista Marek tam
pozoruhodným způsobem tuto skutečnost vkládá.Vše, co se odehrává v tomto domě, má ohromný význam. Ježíš se
bude do tohoto domu vracet. Velmi důležitým pro nás bude vyprávění v 9. kapitole (9, 23-35), kdy Ježíš v tomto
domě (v této místnosti) usedne se svými učedníky a bude s nimi rozebírat to, kdo je první. Že prvním je ten, kdo
slouží. Už nyní Ježíš v tomto domě církve uzdravuje snad tu nejhorší nemoc, horečku, která zneschopňuje člověka
sloužit,  horečku touhy po moci,  být  tím,  kdo ovládá druhé.  Uzdravení  Šimonovy tchýně se nám stane mnohem
srozumitelnějším právě v momentě, kdy Ježíš bude s učedníky probírat toto téma, kdy Ježíš řekne: „kdo chce být
první, buď ze všech poslední a služebníkem všech (9,35). Pro pochopení této události je tato Ježíšova katecheze velmi
důležitá.Tato žena je stižena horečkou, která ji činí neschopnou sloužit. To je podivuhodná věc. Představme si onu
situaci – domnívám se, že různé hospodyňky mají  v tuto chvíli  pochopení emocionálního rozměru tohoto úryvku
mnohem blíž. Ježíš, návštěva, přichází domu. Co je v tu chvíli hlavním úkolem hospodyně? Posloužit. Jak prožívá
žena situaci, kdy má návštěvu a neposlouží? Je to pro ni velká ostuda, něco nepředstavitelného, noční můra. A zde se
mluví o Šimonově tchýni, která nejen že neposlouží, ale sama leží v horečce, tedy ve stavu, kdy musí ostatní sloužit ji.
To je ten hlavní rozměr. Ona horečka není jen popsáním reálné situace, ale je popsáním toho, čím trpí lidé tohoto
domu. Připomeňme, že tento dům je dům prvotní církve. V tomto domě jsou lidé stiženi touto horečkou – která je
nejen činí neschopnými služby, ale ještě je staví do pozice, kdy ostatní musí sloužit jim.Ano, církev je stižena touto
horečkou. Mnoho věřících je stiženo touto horečkou. Tchýně je v domě církve stižena horečkou, která ji znemožňuje
sloužit! Ona je určitým zástupcem křesťana. Každý křesťan (každý člověk) je stižen touto horečkou, která mu brání
sloužit. Každý je stižen pýchou, ve které chce být obsluhován on. Je to horečka, která zneschopňuje člověku naplnit
jeho život. Je to horečka egoismu, sebestřednosti, horečka, která člověka zcela spaluje, znemožňuje mu sloužit, poutá
ho na lůžko, na jedno místo a z ostatních dělá otroky.Šimonova tchýně je z této horečky uzdravena.  Evangelista
Marek o tom mluví  nádherným způsobem a to prostřednictvím tří  výrazů – přistoupiv k ní a vzav ji  za ruku, jí
pozvedl. Dvě participia, která vše směřují k onomu pozvednutí. Já bych zaměřil svou pozornost na ono vzetí za ruku a
na ono pozvednutí,  protože v tom se nám propojuje akt stvoření a akt vzkříšení.Ježíš bere tchýni za ruku, aby ji
pozvedl.  V tomto úkonu zase můžeme vidět  akt  vzkříšení.  Slovo „pozvedl“ je zde v řečtině  vyjádřeno termínem
„egeiró“, který se užívá ve vztahu ke vzkříšení. Evangelista Marek jej bude užívat tehdy, když bude mluvit o Ježíšově
vzkříšení. Jestliže se zde mluví o pozvednutí, pak v úzké souvislosti se vzkříšením. Šimonova tchýně sice není mrtvá,



má „jen“ horečku. I ono uchopení za ruku odkazuje na vzkříšení. O několik kapitol později Marek bude vyprávět o
vzkříšení Jairovy dcery. A tu Ježíš vzkřísí tím, že ji vezme za ruku. Obě dvě tato slova tedy odkazují na vzkříšení.
Úryvek nám tedy předkládá alegorický obraz vzkříšení. Uchopení ruky nás ale může odkazovat také na akt stvoření.
Ono nám ho totiž může trochu vzdáleně evokovat. Mám nyní na mysli malbu v Sixtinské kapli, na které Michelangelo
znázorňuje okamžik stvoření. Jedná se o velmi známou malbu, ve které se Bůh vztahuje svou rukou k Adamovi.
Konečky ukazováčků se dotýkají. Tento malíř znázornil akt stvoření, jako dotek dvou rukou – Boží a lidské. A vlastně
tak do obrazu vměstnal i tajemství smyslu lidského života. V druhém příběhu o stvoření čteme o tom, že člověk
spolupracuje s Bohem (jen tak může země naplňovat svůj smysl, srov. Gen 2,5). Jen tehdy, když Boží a lidská ruka
spolupracují, dostává stvořený svět svůj význam. Ježíš bere Šimonovu tchýni za ruku. Okamžik, o kterém se vypráví,
propojuje stvoření a vzkříšení. Člověk je povolán k tomu, aby naplňoval svůj život. Když evangelista Marek vypráví
o tom,  že  Ježíš  uzdravuje,  tak  pozornost  není  kladena na Ježíše  –  uzdravuje  proto,  aby lidé  v něho uvěřili,  ale
pozornost je kladena na člověka – uzdravuje pro něho. Tak je tomu i zde. Ono uzdravení není proto, aby Ježíš ukázal
svou moc, ale aby tchýně mohla sloužit. To hlavní tedy není, že byla uzdravena, ale že začala sloužit.

Každý z nás máme dar života proto, abychom sloužili. Nechme se uzdravit ze závažné nemoci, z horečky,
která nás spaluje, horečky egoismu, sebestřednosti…

4. neděle v mezidobí, 1. 2. 2015

Text evangelia: Mk 1,21b-28

Drazí  přátelé,  dnes  slyšíme  úryvek  o  počátku  Ježíšovy  veřejné  činnosti,  o  jeho  prvním dnu.  První  verš
dnešního úryvku nám představuje některé zásadní okolnosti. Představuje nám místo (Kafarnaum), představuje nám
den (sobota) a představuje nám Ježíšovu činnost (mocí svého slova vyhání nečistého ducha). Tím je obstarán počátek
Ježíšovy činnosti. 

Evangelista Marek s oblibou užívá schéma ABA´. Toto schéma označujeme termínem sendvičová struktura,
protože úryvek je postaven na principu, že mezi dvěma houskami (písmeno A) je maso, je to hutné (písmeno B).
Tento úryvek je tedy postaven na principu moc „Ježíšova slova – výzva k mlčení – moc Ježíšova slova“.

Sendvičová struktura nám ukazuje, že zde hraje velkou úlohu mluvení respektive mlčení. Tento úryvek staví
tyto  dvě  věci  do  protikladu.  Je  to  Ježíš,  kdo mluví  a  nečistý  duch,  který  má  mlčet.  Přičemž Ježíšovo slovo je
obdivováno, lidé nad ním žasnou. Ježíšovo slovo se ale neprojevuje jen ve své kráse, v tom, že by poutalo pozornost
lidí, že by se lidem líbilo, co Ježíš říká, ale projevuje se také ve své moci. V sendvičové struktuře platí, že hlavní
pozornost je vždy upřena na ono hutné, na to, co je ve středu úryvku. Ono dvojí vyjádření údivu nad Ježíšovými slovy
je tedy jen určitou „houskou“, tím, co má učinit stravitelnějším to, co je uvnitř. Právě v příběhu o vyhnání nečistého
ducha se projevuje, jak je Ježíšovo slovo mocné.

Lid žasne nad tímto Ježíšovým učením. Evangelista nám nepřekládá obsah Ježíšova učení (z jiných míst ale
víme, co Ježíš říkal, jaké bylo jeho poselství). Ale zároveň nám vlastně ukazuje, o čem to jeho učení bylo, čím bylo
zvláštní.  Bylo  to  slovo mocné.  Učil  jako ten,  kdo má moc.  Jeho učení  nebyl  prostý  výklad,  teologické  výroky,
abstraktní uvažování. Jeho slovo bylo takové, že se projevovalo s mocí, že mělo schopnost pohnout posluchači. Ti,
kteří  slyší  tato slova,  žasnou. Všimněme si,  že právě tyto  dvě věci  se nám v úryvku dvakrát opakuji  (jednou na
začátku a jednou na konci). Učení, které je pronášeno s mocí a úžas, který zachvacuje posluchače. Člověk ale může
zaujmout také druhý postoj, a to je tvrdost srdce (neslyšení a odmítání jeho moci). Právě pro tvrdost srdce bude Ježíš
zabit (srov. Mk 3,6).

Střední část nám ukazuje, jak se projevuje ona moc Ježíšova slova. Ježíšovo slovo je mocné, protože mění
člověka, vysvobozuje ho ze zlého. Není to slovo, které by člověka chlácholilo, ale je to slovo, které vyhání zlo. Je to
slovo, které ho usvědčuje, že je nečistým. Když tedy navážeme na předchozí odstavce, můžeme říci,  že slovo je
mocné v našem životě jen tehdy, když nás mění, když přináší onu novost, když vyhání ze mě to, co je zlé. Když nás
usvědčuje, když nás označuje za posedlé nečistým duchem! Člověk, který se odmítá postavit do této pozice, je vlastně
člověkem, který odmítá přijmout moc Božího slova a rozhoduje se pro zatvrzelost srdce a pro umlčení slova! Ježíš
není  jen  teoretikem,  který  by  předkládal  nějaká  líbivá  slova.  Jeho  homilie  není  jen  řečnickým  cvičením,  jen
předložením nějaké myšlenky. Je to slovo, které se projevuje s mocí. Je to slovo, které pracuje s člověkem, kterého
nenechává  klidným,  kterého  vede  k obrácení.  Ježíš  neučí  jako  učitelé  Zákona.  Jeho  slovo  není  výkladem,  ale
projevuje se s mocí.



Nečistý duch se na Ježíše obrací dvěma způsoby, ve kterých se chce Ježíše zbavit, respektive ho využít ke
svému prospěchu. První důležitou věcí, které je třeba věnovat pozornost, je otázka nečistého ducha – „co je ti po nás“.
V řečtině nacházíme slova „ti hémin kai soi“, která bychom mohli také přeložit, co je mezi námi s tebou. My už jsme
v poznámce číslo jedna mohli vidět spojitost této věty s Janovým evangeliem. Tento výraz má ale v Písmu svatém
mnohem širší tradici. S touto otázkou se setkáváme také v 1 Král 17,18 (LXX), kde vdova ze Sarepty takto oslovuje
proroka Eliáše. Činí tak ve chvíli,  kdy se domnívá,  že jí tento prorok přišel připomenout její hřích a tento hřích
potrestat – usmrtit ji. S touto otázkou se setkáváme taktéž v 2 Král 3,13 a Sd 11,12. Právě tyto jednotlivé kontexty
nám ukazují, co se touto otázkou myslí, co se za ní skrývá. Ve skutečnosti to totiž žádná otázka není. I katolický
překlad nám to ukazuje, když za tato slova a oslovení Ježíše, vkládá vykřičník. Není to otázka, která hledá odpověď,
ale je to ohnání se, je to projev odporu. Mnohem srozumitelněji tedy tato slova můžeme přeložit jako výkřik „nestarej
se o nás“, „nech nás na pokoji“! Nečistý duch nechce, aby Ježíš projevoval svou moc.

Boží slovo je vždy aktuální. Číst Písmo svaté neznamená číst historickou knihu, ale číst slovo živé. A tak je
vlastně otázkou, jak ten příběh skončí dnes, jak skončí v mém životě. Kdo dnes bude muset odejít a kdo zůstane?
Odejde nečistý duch (bude umlčen v mém životě – Ježíš projevil svou moc tím, že nečistému duchu přikázal, aby
mlčel), nebo Ježíš (zabiji ve svém životě Ježíše, protože mám tvrdé srdce jako farizeové)? Budeme dnes naplněni
úžasem (začneme uskutečňovat  onu novost  proneseného  slova),  nebo bude naše  srdce  zatvrzelé  (budeme hledat
všemožné důvody, proč nejde změnit svůj život, budeme Ježíše (kazatele) svými řečmi likvidovat)? 

3. neděle v mezidobí, 25. 1. 2015

Text evangelia: Mk 1,14-20

Drazí přátelé, 3. neděle v liturgickém mezidobí nám v letošním roce předkládá v evangeliu podobné téma, jako
minulý týden, totiž povolání prvních učedníků. Zatímco minulý týden jsme naslouchali zprávě, jak nám ji zaznamenal
evangelista Jan, dnes nasloucháme vyprávění jednoho ze synoptických evangelistů, vyprávění evangelisty Marka.

Budeme si moci všimnout, že v tomto úryvku máme některé podobné prvky. Například se stejně jako u Jana
vypráví o dvojím povolání, přičemž obě dvě povolání jsou si podobná. Jestliže minulý týden jsme v obou příbězích (i
když jsme slyšeli jen jeden) mohli vidět rovnici „povolaný povolává“, pak dnes můžeme vidět rovnici „povolaný
opouští“. K povolání znovu dochází za Ježíšova pohybu, totiž když kráčí podél Galilejského moře.

Pro to, abychom dobře pochopili  tuto rovnici,  je třeba se zaměřit  na první dva verše dnešního evangelia.
V nich slyšíme Ježíšova slova: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“. Ježíš
vybízí k tomu, aby se lidé obrátili  a uvěřili  v evangelium. Vyprávění o povolání prvních učedníků je pak vlastně
praktickým ukázáním toho, k čemu to Ježíš vybízí. Je hlásaným poselstvím v praxi. Povolání učedníků ukazuje velmi
konkrétně, co to znamená obrátit se a věřit evangeliu.

Ona výzva obraťte se, je mnohem hlubší. Řecký termín „metanoeite“ znamená, změňte smýšlení. Když se ale
na ten termín podíváme na základě etymologie, uvidíme, že jde ještě dál. Ten řecký termín je spojení dvou slov –
„meta“ (po, s) a „noeó“ (vnímat, myslet). Pomozme si jiným termínem, který užívá řeckou předponu „meta“, a to
termínem „metafyzika“. Metafyzika, filosofická disciplína, se nezabývá vlastnostmi různých jsoucen, ani přírodními
zákony. Ona jde za tyto skutečnosti. Věnuje svou pozornost bytí a jsoucnům v jejich obecnosti. Překračuje to, co je
vnějším způsobem vnímatelné. Metafyzika je tedy to, co je za fyzikou, po tom fyzickém, co překračuje tyto hranice.
Podobným způsobem můžeme mluvit o „metanoi“, o změně smýšlení. Ona znamená, že člověk dokáže překročit ono
přirozené, to, co se zdá na první pohled.

Můžeme si všimnout, že Ježíš povolává rybáře k tomu, aby se stali rybáři lidí. Tedy k tomu, aby došlo v jejich
životech  k této  „metanoi“,  aby ono vnímatelné  bylo  nahrazeno  tím,  co  je  za  tímto  zjevným.  Ježíš  tedy v tomto
povolání nezve učedníky k tomu, aby jednu činnost vyměnili za druhou, ale aby překročili ono jednoduše vnímatelné.

Jak jsme již řekli, povolání učedníků v Markově evangeliu je spojeno s opuštěním. A právě v tomto opuštění
se projevuje ona změna smýšlení. O učednících se říká, že opustili sítě (první dva učedníci), respektive (svého otce a
pomocníky na lodi). Nechci v tuto chvíli popírat faktičnost onoho opuštění, že učedníci skutečně tyto věci opustili (i
otce…).  Ale  v tuto  chvíli  zaměřím svou pozornost  na  tyto  skutečnosti  převážně  z alegorického,  obrazného  úhlu
pohledu – právě v pohledu změny smýšlení, toho, že dokázali v těchto oblastech překročit ono vnímatelné.

Máme zde tři věci. Síť, otec a pomocníci. Síť je spolu s lodí tím, co zajišťuje v případě těchto rybářů jejich
živobytí. Je to určitá sociální jistota, zajištění obživy na další den. U prvních učedníků se říká, že lovili v moři, že tuto
síť používali. U druhých se pak říká, že síť spravovali. Tento termín je zavádějící, protože představuje tyto učedníky
spíše po vykonané činnosti – spravují po rybolovu. Řecký termín je ale širší a předkládá také možnost překladu, že



připravují sítě, totiž připravují je k lovu. Jejich lov není skončen, ale připravují se na něj. Sítě jsou tedy tím, co drží ve
svých rukou, na co spoléhají, co jim právě teď dává určitou jistotu do toho dne. První, co učedníci opouští, je právě
tato oblast. Člověk má rád své jistoty. Je rád, když už může v klidu sedět, má zajištěno. Když vše běží podle plánu.
Člověk nemá příliš rád jakékoli změny, které ho z tohoto klidu vytrhávají. První, co je třeba opustit (změnit smýšlení,
překročit  ono  vnímání)  jsou  právě  tyto  sítě,  tyto  jistoty.  K lovu,  který  předkládá  Ježíš,  tyto  sítě  nejsou  třeba,
respektive se nehodí. Společenství, které má rádo svůj klid, které má rádo, když vše běží stereotypně stále stejně, nic
mimořádného se od něho nechce, je vyzváno k tomu, aby opustilo tuto síť a překročilo svou mysl, své vnímání.

Druhou věcí, kterou učedníci opouštějí, je otec. To jsou určité sociální sítě vztahů, určité vztahové jistoty.
Úryvek,  i v kontextu celého Písma svatého, rozhodně nechce říci,  že Kristův učedník musí zpřetrhat  své rodinné
vztahy, že musí rodinu „zrušit“. To rozhodně ne. I zde jsme pozváni k tomu, abychom překročili svou mysl. Oním
otcem můžeme myslet  rodinu obecně. Prvním cílem člověka,  především mužů,  je zajistit  rodinu. Život rodičů se
častokrát točí kolem rodiny. Člověk je pozván k tomu, aby i zde změnil své smýšlení. Aby i zde pochopil, že jeho
život se nemůže točit kolem rodiny. I život rodiče se musí točit kolem Boha. Rodinný život musí být „uzpůsobován“
tomuto točení se kolem Boha. Chci zdůraznit, že Ježíš nepovolával učedníky k tomu, aby opustili, ale aby změnili
smýšlení, nevolá je k tomu, aby přestali být rybáři, ale aby se stali rybáři jinými – po změně smýšlení. Tak i tato
výzva neříká, aby člověk opustil rodinu, nebo aby ji začal okrádat, ale aby překročil své smýšlení a aby byl v rodině
novým způsobem. Já věřím, že Bůh bude od rodiče vyžadovat, aby se staral primárně o rodinu, ale takový rodič už
nebude jednat podle svého smýšlení, ale bude jednat podle Božího plánu. Bude se vždy v první řadě ptát, jaký je
záměr Boha. Je třeba skutečně opustit  své rodiny,  přestat  se kolem nich točit  a vždy vše řešit  z  prvního pohledu
upřeného na rodinu. Je třeba opustit tuto síť vztahů a vybudovat novou síť vztahů, ve které bude v centru Bůh. Znovu
opakuji, že věřím, že pro člověka, kterého Bůh povolal k manželství, má připraveno to, že ona rodina bude hrát vždy
významnou úlohu. Že nevyzývá ke zničení rodiny, ale ke změně smýšlení.

Třetí skutečností, kterou učedníci opouštějí, jsou pomocníci na lodi, tedy určití zaměstnanci. Jedno z hlavních
témat, které bude Ježíš opakovaně v Markově evangeliu probírat, bude otázka ohledně toho, kdo je první, respektive
otázka ohledně služby. Člověk touží být první, být pánem druhých, ovládat druhé. Touží být tím, kdo může určovat
svůj život a mít k dosažení svého štěstí nápomocny i ostatní. Změna smýšlení, kterou učedníci musí vykonat, je také
v tom, že člověk změní postoj a vztahy vůči druhým. Druhý zde není proto, aby mi sloužil, ale je zde proto, abych já
sloužil jemu. Učedníci musí překročit toto vnímatelné, a musí v tomto změnit své smýšlení. Budeme skutečně moci
vidět, že evangelista Marek tomuto tématu věnuje ve svém evangeliu enormní pozornost.

K tomuto povolání dochází tehdy, když je plnost času. Tato plnost času není jen historickou v podání Ježíšova
vystoupení, ale je také ahistorickou, nadčasovou. Je plností veškerého času, je to plnost, která je také právě teď. I my
jsme pozváni k tomu změnit smýšlení a uvěřit evangeliu. Ne jen uvěřit, ale přijmout ho jako normu svého života.



2. neděle v mezidobí, 18. 1. 2015

Text evangelia: Jan 1,35-42

Drazí  přátelé,  2.  neděle v mezidobí  nám předkládá výjimečně úryvek z Janova evangelia,  ze  závěru první
kapitoly,  úryvek, který nám vypráví o povolání prvních učedníků. V tomto úryvku si můžeme všimnout několika
důležitých  věcí.  K povolání  dochází  v kontextu  vidění.  V povolání  hraje  důležitou  roli  prostředník  a  učednictví
(křesťanství) je představeno jako zkušenost s Ježíšovým přebýváním na této zemi.
Povolání v kontextu vidění

Úryvek,  který je nám dnes předložen, je vymezen dvojím viděním, pro které evangelista  Jan užívá řecký
termín „blepó“ (v náležitém tvaru užívá termín „emblepsas“ – pohlédl). Tento termín je ve verši 36 a ve verši 42, tedy
na začátku dnešního vyprávění  a  na jeho konci.  Respektive pouze v těchto verších,  i  když se v tomto kratičkém
úryvku nachází celkem 12x nějaký termín,  který vyjadřuje nějaký stav vidění. Povolání prvních učedníků je tedy
obklopeno tímto „pohlédnutím“. Na začátku je to Jan Křtitel, který pohlédne na Ježíše (člověk pohlíží na Boha), aby
vše bylo zakončeno tím, že Ježíš pohlédl na Šimona (Bůh pohlíží na člověka). Povolání je souběhem těchto dvou
pohlédnutí. Bůh hledí na člověka a člověk hledí na Boha. Je to setkání, které mění člověka, které člověka proměňuje.
Přičemž onen řecký termín „blepó“ znamená nejen pozorovat vnějším způsobem, ale také zachycovat existenci, tedy
ve smyslu, že se zde vyjadřuje bytí toho, co vidím. Vzájemné pohlédnutí člověka na Boha a Boha na člověka vede
k tomu, že člověk objevuje smysl své existence, že objevuje své povolání – smysl svého života zde na zemi.V úryvku
je to  vyjádřeno zřetelným způsobem.  Toto pohlédnutí  je v obou dvou okamžicích  spojeno s vyjádřením určitého
poslání. Když Jan Křtitel pohlédl na Ježíše, označil ho za Beránka. Když Ježíš pohlédne na Šimona, říká mu, že se
bude jmenovat Kéfas, to je v překladu Petr (Skála) – vyjadřuje jeho poslání. Ano, tento pohled skutečně odhaluje
smysl existence každého člověka. Ježíš pohlédne a poznává, kým kdo má být – ty jsi Skála. Nikdy nepoznáme lépe
sami sebe, své povolání, než tehdy, když necháme Ježíše, aby na nás pohlédl, aby nám odhalil pravdu o nás samých.
Role prostředníka
V poznání Ježíše hraje velmi důležitou roli prostředník. Je to Jan Křtitel, kdo přivádí učedníky k Ježíšovi. V zástupu
kajícníků přichází Ježíš. Jak ho ti učedníci mohou poznat? Jak mohou poznat, že je to slíbený Mesiáš? Podaří se jim to
jen díky tomu, že Jan Křtitel tohoto neznámého označí, že na něj ukáže a označí ho za Beránka. Bez Jana Křtitele by
ti učedníci nikdy Ježíše nepoznali, nikdy by se nemohli stát jeho učedníky.V dnešní době je velmi rozšířené tvrzení,
které do nás dostali komunisté – víra je má osobní věc, nikdo mi do toho nemá co mluvit. Ve vztahu ke křesťanské
víře je toto nebetyčný nesmysl. Odkud se o křesťanském Bohu dozvídám? Z Bible. A kde se ta Bible vzala? Napsali ji
křesťané, napsali ji pro křesťany, vykládali a uchovávali ji křesťané. Bez ostatních a jejich víry a jejich předávání,
bych nikdy Ježíše ani jeho Otce neznal a nikdy bych v něj nemohl věřit. Byl bych jako tito učedníci v případě, že by
tam nebyl Jan Křtitel – Ježíš by pro ně byl obyčejný člověk. Kdo se domnívá, že nepotřebuje církev ke své křesťanské
víře, tak plácá skutečný nesmysl, předkládá určitý protimluv. Bez prostředníka se prostě v křesťanské víře neobejde.A
tento prostředník není jen ten, kdo „předává“ Písmo svaté. Bez duchovního doprovázení se lidský život častokrát jen
sebeprosazováním. Stává egoistickým, přestává být určitou reflexí, nebo je tato reflexe zaměřena na sebepotvrzování



svých vlastních  rozhodnutí.  Pokud je  víra  postavena pouze na mém osobním přesvědčení,  tak  povolání  v životě
člověka přestává být reakcí  na volání,  tedy tím,  co je po tomto volání  ze strany Hospodina a stává se vlastním
sebeprosazováním, plněním si svých snů, svých záměrů, hledáním svého štěstí (ve smyslu prvního hříchu – já sám si
budu rozhodovat o tom, jak dosáhnu štěstí). Život člověka se stává bludným nasloucháním sám sobě.
Pojďte a uvidíte
Povolání v Janově podání (v jeho evangeliu) můžeme shrnout následujícími slovy: „pojďte a uvidíte“. Učedníci mají
vidět, ne to, kde Ježíš bydlí, ale jakým způsobem přebývá v lidském těle, jakým způsobem přebývá na této zemi.

Člověk se stává učedníkem tím, že přijímá tuto zkušenost vidění. Učednictví, respektive křesťanství, se tak
v tomto  úryvku představuje jako hledění  na Ježíše,  který ukazuje pravé  lidství.  Je  to  pohled  na  „přebývajícího“
člověka na této zemi, pohled upřený na pravého člověka, který ukazuje, jaký je Boží plán s člověkem, respektive jak
člověk  může  naplnit  tento  plán,  pokud  nebude  tuto  Boží  vůli  neustále  svévolně  odmítat  a  bránit  se  jejímu
uskutečňování. Křesťanství tak není kultickým činem (bohužel jsme tak častokrát vnímáni – křesťané, to jsou ti, co
chodí v neděli do kostela), ale je to způsob smýšlení, způsob života, způsob přebývání člověka na této zemi. To se
tedy nutně odráží v tom, že křesťan má jiné smýšlení, jiný pohled na svět, jiný hodnotový žebříček. Tomu se ostatně
snažím věnovat v internetové výuce náboženství, ve které se věnuji sociálnímu učení církve a kterou můžete nalézt na
webových stránkách www.masklen.webnode.cz. Tam můžete nalézt i delší komentář k dnešnímu evangeliu.
Přeji požehnaný týden,

R.D. Martin Sklenář

Svátek Křtu Páně, 11. 1. 2015

Text evangelia: Mk 1,6b-11

Drazí přátelé, na dnešní neděli připadá Svátek Křtu Páně. Tento svátek uzavírá vánoční dobu (ještě jednou
nám ukazuje, kdo se to narodil) a zároveň nás otevírá nadcházejícímu liturgickému mezidobí (stojíme u události, která
započíná Ježíšovo veřejné působení).

U události Ježíšova křtu nám evangelisté zmiňují tři důležité události. Prostřednictvím hlasu z nebe nám
zaznívá, že Ježíš je Boží milovaný Syn; sestoupil na něj Duch svatý; a dochází k otevření nebes. 

První zmiňovaná skutečnost je hlas, který zaznívá z nebe a který představuje Ježíše jako milovaného Syna.
Tento hlas tedy v první řadě zjevuje skutečnost, která se do této doby Ježíšova života jevila jako skrytá – ano, Ježíš,
který žil doposavad třicet  let ve skrytosti,  jako dělník, je v tuto chvíli  hlasem z nebe, Božím hlasem, označen za
milovaného Božího Syna.

Zjevení Ježíše jako milovaného Syna je ale mnohem hlubší než se nám na první poslech zdá. Onen hlas z nebe
totiž odkazuje na živou židovskou tradici a touto prostou větou je o Ježíši odhaleno mnohem víc, než jen to, že je
Bohem milovaný. Věta, která zaznívá z nebe, je citací dvou různých starozákonních úryvků. První část věty – ty jsi
můj milovaný Syn,  je  citací  2.  žalmu,  který  pojednává  o  královské  intronizaci.  Touto  větou  je  tedy vyjádřena
intronizace Ježíše Krista – stává se do jisté míry intronizovaným králem. Ježíšova intronizace se zde na zemi v plnosti
uskuteční v hodině kříže. A i tam zazní podobná věta, totiž, když setník, který bude stát při tom, vyzná, to byl opravdu
Syn Boží. Ježíšův křest je počátkem jeho veřejného působení, které bude mít vrchol v hodině kříže. Právě při svém
křtu je započata jeho intronizace, která bude v plnosti uskutečněna v hodině kříže. Druhá část oné věty – v tobě mám
zalíbení,  je citací  proroka Izaiáše,  42,1, kde přímo nadpis k tomuto úryvku říká,  že Hospodin představuje svého
tichého a věrného služebníka.

Druhá událost, která je dnešními texty zdůrazňována, je, že na Ježíše sestoupil Duch svatý. V liturgii tohoto
dne se modlíme následující slova:  v podobě holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a poznáváme, že Ježíš je
tvůj  Kristus,  tvůj  Služebník,  kterého  jsi  svým Duchem pomazal  na  kněze,  proroka a  krále,  aby  chudým
zvěstoval evangelium. Ona událost má viditelně ukázat, že Ježíš je skutečným Kristem, tedy tím, kdo je pomazaný
Duchem svatým.  Ono řecké slovo Kristus,  hebrejsky Mesiáš,  v českém překladu znamená  pomazaný.  Pomazaný
Duchem svatým. Pomazaný k nějakému úkolu – a ten je zde specifikován jako trojí úřad – kněz, prorok a král. Jak už
jsme řekli v prvním případě, že onen hlas z nebe započíná Ježíšovu intronizaci, tak ten samý princip můžeme použít i
zde. Ježíš je pomazán Duchem svatým, aby se na počátku jeho činnosti stalo zřejmým toto jeho pomazání, aby bylo
zřetelně vysloveno jeho poslání – to, co bude od této chvíle veřejně uskutečňovat.

A poslední ze třech prvků je to, že se otevírají nebesa. K tomuto otevření nebes dochází sice při Ježíšově křtu,
ale tuto událost není možné pochopit bez její souvislosti s Ježíšovou smrtí. Ve křtu Ježíš předznamenává tajemství své
smrti – Ježíš, který je bez hříchu, se řadí do zástupu hříšníků a sestupuje do Jordánu, aby byl pokřtěn. Zatímco všichni
přicházejí, aby ve vodě řeky Jordánu smyli své hříchy, Ježíš přichází, aby v téže řece, obrazně řečeno, všechny ty
hříchy jako beránek vzal na sebe a pověsil je na dřevo kříže. Tak i zde tedy platí, že skutečnost, která je v tuto chvíli
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započata, se v plnosti uskuteční v hodině kříži, kdy Ježíš zemře za naše hříchy a otevře nám tak přístup k Bohu Otci,
otevře nám tak nebe. 

Když se tedy pokusíme shrnout, co nám prostřednictvím těchto tří prvků chce dnešní
svátek  Křtu  Páně  zjevit,  můžeme  si  všimnout,  že  ve  všech  těch  třech  skutečnostech  se
v posledku  zdůrazňuje  to  samé.  Událost  Ježíšova  křtu,  při  které  Ježíš  sestupuje  v zástupu
hříšníků do Jordánu, aby na sebe vzal hřích světa, a při níž se otevře nebe a zazní z nebe hlas
označující Ježíše jako milovaného Syna, nám zjevuje Boha, který je věrný svým zaslíbením, a
který  hledá  všemožné  způsoby,  jak  by  člověku  zprostředkoval  spásu  a  štěstí.  A  v dnešní
události, která stojí na počátku Ježíšovy veřejné činnosti, je řečeno, že to nejsou jen plané řeči
a sliby, které by Bůh předkládal, ale že jsou to skutečnosti,  které se v životě Ježíše začínají
uskutečňovat, a které směřují ke svému plnému uskutečnění.

2. neděle po Narození Páně, 4. 1. 2015

Text evangelia: Jan 1-18 

Drazí přátelé, 2. neděle vánoční nám předkládá evangelijní úryvek ze začátku Janova evangelia, tak zvaný
Janův  prolog.  Evangelista  Jan  nám  o  Ježíšově  narození  vypráví  z teologického  pohledu.  Nezaměřuje  se  na
konstatování historických fakt, ale zaměřuje se na to, co Ježíšovo narození ve skutečnosti znamená.

Janův prolog je velmi hluboký a zve nás k mnohým pohledům na Ježíšovo vtělení. Já bych se společně s vámi
rád  nyní  zastavil  u  jednoho  tvrzení  tohoto  prologu.  Ve  14.  verši  první  kapitoly  se  říkají  slova,  která  častokrát
opakujeme – a Slovo se stalo tělem. My častokrát tato slova vnímáme jako prosté konstatování Ježíšova vtělení. Jan
zde ale úmyslně neříká jen prosté, Syn Boží se stal člověkem, ale úmyslně před nás staví teologii Slova, Loga.

Evangelista  tak  navazuje  na  starozákonní  tradici.  Svým prologem,  ve  kterém opěvuje  vtělené  Slovo,  Jan
odkazuje na vnímání slova ve starozákonní době. První, čeho si můžeme všimnout, je, že již začátek, první verš jeho
evangelia, je jasným odkazem na starozákonní úryvek vyprávějící o stvoření světa. Slova „na počátku bylo Slovo a to
Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo“ jasně odkazují na první verš knihy Genesis: „Na počátku Bůh stvořil nebe a
zemi“. Ve starozákonní zprávě o stvoření si můžeme všimnout, že stvoření je popsáno, jako činění prostřednictvím
slova – Bůh řekl a stalo se. Slovo se stává skutečností. Boží slovo je tvůrčí, je hmotným, stává se skutečností.

Toto vědomí se opakuje v celé  starozákonní  tradici.  Hebrejské dabar,  tedy termín,  který překládáme jako
slovo, je v hebrejštině vnímáno nejen jako pouhý souzvuk několika hlásek a samohlásek, ale jako něco, co se stává
skutečností,  jako  událost.  To  vidíme  například  rovněž  v prorockých  výrocích,  kdy  prorok  svůj  výrok  začíná
konstatováním, že se k němu stalo Hospodinovo slovo. Tedy ne jen zaznělo, ale stalo se, je skutečností, něčím, co se
uskutečňuje,  odehrává,  tedy  ne  jen  něčím  vyřčeným.  Proroci  jsou  mnohokrát  také  zváni  k tomu,  aby  vydávali
svědectví  svým životem – prorok si má vzít  prostitutku,  má s ní  zplodit  děti,  prorok si má vzít  nejprve dřevěné,
následně železné jařmo, prorok má prokopat díru v hradbách… Tím vším má vyjádřit, co Hospodin vykoná.

Ve starozákonní tradici tedy můžeme zcela zřetelně opakovaně vidět, že slovo není jen něčím, co se vyřkne,
ale je něčím, co se stává skutečností, co se žije. A vrcholem této tradice, tohoto pojímání, se stává Ježíš Kristus,
vtělené Božího Slovo. Jestliže Ježíš přichází s poselstvím, že Bůh je láska, pak to není jen fráze, něco tak na půl úst
řečeného, ale je to něco, co Ježíš bytostně prožívá. Celé Janovo evangelium bude toto zdůrazňovat, aby dospělo až
k Ježíšovu ukřižování, při kterém je vrcholným způsobem zjevena bytostně Boží láska k lidem.

V dějinách lidstva platilo, že když někdo dá své slovo, tak že to platí.  Že když někdo něco slíbí, tak není
možné toto slovo nedodržet. My žijeme v době, kdy se nám toto zcela vytratilo. Kdy dokonce častokrát neplatí ani to,
na čem se společně písemně pod smlouvou dohodneme. Nejprve si najmeme právníky, kteří mají smlouvu vytvořit,
abychom následně platili  další právníky,  kteří  mají  prokázat, že smlouva byla neplatná,  a tedy mají jinými slovy
dokázat nepravdivost našeho slibu, našeho slova. 

Je  třeba  si  uvědomit,  že  to  není  jen  problém  těch  druhých.  Je  třeba  si  uvědomit,  jak  častokrát  i  my
nedodržujeme své slovo, že se naše slovo nestává naším skutkem, skutečností našeho života. Můžeme začít znovu od



těch nejzávažnějších věcí, kdy si lidé vzájemně slíbí lásku, úctu a věrnost, a to až do smrti, a pak v určitý moment toto
své slovo nejen poruší, ale také od něj ustoupí a hledají různé způsoby, jak se z tohoto slova, slibu, právnicky vyvázat.

A můžeme přemýšlet o životě každého z nás. Jak častokrát něco slíbíme, ale zároveň už třeba v momentě, kdy
to říkáme, počítáme s tím, že své slovo nedodržíme. Kdy něco bezmyšlenkovitě slibujeme, a přitom nám nejde o to,
aby se naše slovo stávalo tělem, skutečností, aby bylo uváděno do praxe, aby se stávalo událostí. 

Usilujme  vždy  o  to,  aby  i  v našem  životě  platilo,  že  slovo  se  stává  tělem,  stává  se
skutečností, že to, co říkáme, to také žijeme, co slibujeme, to také děláme.

4. neděle adventní, 21. 12. 2014

Text evangelia: Lk1,26-38
Drazí přátelé, dospěli jsme k závěru adventní doby. Naše pozornost už se upíná k Betlému a k oslavě Ježíšova

historického narození v Betlémě. Čtvrtá neděle adventní nás v evangelijním úryvku zve k naslouchání události, která
bezprostředně předchází Ježíšovu narození. 

Celou adventní dobu jsme uvažovali o tom, co je třeba udělat, aby oslava Vánoc nebyla jen vnějším úkonem,
ale aby se Kristus mohl narodit i v našem životě. Na začátku adventní době, o první neděli adventní, jsme společně
naslouchali evangelijnímu úryvku, který nás vybízel k bdělosti. Společně jsme přemýšleli o tom, čím se tato bdělost
projevuje. Zdůrazňovali  jsme tři prvky – že je to bdělost, která se projevuje tím, že je člověk schopen pozorovat
události kolem sebe, že tato bdělost je nasloucháním slovu, které zaznívá a být také živý, být člověkem činu.

Závěr  adventní  doby  nám  představuje  takovouto  postavu,  ženu,  která  dokázala  slyšet,  jejíž  bdělost  se
projevovala činem – jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Já bych se společně s vámi nyní zaměřil
právě na Marii a na její slyšení, a uvažoval bych o tom, do jaké míry je událost vtělení něčím, co se odehrává dnes a
denně v našich životech.

Hlavní úlohu má v dnešním úryvku slovo. Marie počne a porodí syna ne pro to, že by došlo ke spojení muže a
ženy, ale protože to Hospodin skrze svého posla řekne. Mariin život, který byl zatím prožíván ve stavu panenství, a
z toho vyvěrající neplodnosti, se na Boží slovo stává plodným. Ježíš se v jejím životě nerodí pro to, že by vykonala
něco podivuhodného, ale pro to, že Hospodin řekne. Boží slovo má takovou moc, že dokáže učinit život člověka
plodným, že dokáže do jeho života přinášet Ježíše, což znamená spásu. Je to slovo, které dokáže zachraňovat (význam
jména Ježíš), které dokáže člověka naplňovat spásou.

Evangelista  Lukáš  se  snaží  neuzavírat  tuto  událost  do  dávné  minulosti.  Snaží  se  ukázat  její  aktuálnost.
Nevypráví se jen o tom, co Bůh vykonal, ale mluví se o tom, co Bůh koná, jaký je způsob jeho jednání. Když se
Maria ptá, jak se to stane, zakončuje anděl svou odpověď zmínkou o Alžbětě a jejím těhotenství. Představuje jej jako
důkaz,  proč  má  Maria  uvěřit.  Tento  důkaz  je  ale  takový  důkaz/nedůkaz.  Maria  nejspíš  o  Alžbětině  těhotenství
nevěděla. Nezbývalo jí tedy nic jiného, než andělovi věřit. Proč se ale tato věta v andělových ústech objevuje? Proč
dokazuje pravdivost svého poselství pro Marii v tu chvíli neověřitelnou skutečností? Onen důkaz nespočívá ani tak
v tom, že by se měla Maria přesvědčit, jako spíše v tom, že ji anděl ujišťuje o tom, že se Bůh skutečně projevuje jako
mocný. A to ne jen v dějinách (logičtější by bylo, kdyby jí anděl připomněl starozákonní postavy – Sáru, Chanu…),
ale právě teď, právě v této době, právě v Mariině rodině!

A to je důkaz, který neztrácí na své hodnověrnosti. Ano, i my bychom asi spíše potřebovali, aby nám anděl
dnes říkal, že se Boží slovo naplňuje právě dnes, protože i nám hrozí to, že nebudeme sice pochybovat o Boží moci,
kterou projevuje ve prospěch člověka, ale že o ní budeme pochybovat v dnešní době – dnes už se tak Bůh neprojevuje
(tak by mohla pochybovat Maria, kdyby jí neřekl o Alžbětě). Poselství o narození Ježíše je ale stejně aktuální, jako



v tehdejší době. Je stejně přítomné, je stejně pravdivé. Nepředstavuje nám Boha dávné minulosti, ale Boha dnešního
dne. I dnes je Boží slovo stejně silné a mocné, jako bylo v době, o které nám evangelista vypráví.

Evangelista nám říká, kde se toto mocné slovo projevuje – v Galilejském Nazaratě. Nazaret byla bezvýznamná
víska. Tam se rozhodně běžně nevytvářely dějiny. A přesto se zde stala tak významná událost, která začíná měnit
chod dějin. Ke zplození Božího Syna nedochází v záři reflektorů, na jevišti celého světa, ale naopak ve skrytosti,
v malé bezvýznamné vísce.

Říkám to pro to, že toto je stejně aktuální dnes, jako před 2000 lety. I dnes se Ježíš může rodit do našeho
života, i dnes se může projevovat moc jeho slova. Tato moc se neprojevuje v silných okamžicích lidských dějin, ale
v každodennosti, ve stereotypu lidského života. I dnes Bůh posílá svého posla, aby nám v zákoutích našeho života,
v různých bolestech a těžkostech, zvěstoval moc Božího slova. Ano, i do našeho života se může dnes rodit Ježíš (což
v překladu znamená „Bůh zachraňuje“).

Všem bych vám chtěl  popřát požehnané vánoční  svátky.  Kéž tyto  dny jsou svátky rodiny,  časem, kdy se
v radosti a lásce setkáváme se svými blízkými. Kéž je to ale také čas, kdy se v našem životě projevuje moc Božího
slova, kdy se do našeho života rodí Ježíš, naše záchrana. 

To vám vyprošuje a v tyto dny vám zvlášť žehná P. Martin Sklenář 

3. neděle adventní, 14. 12. 2014

Text evangelia: Jan 1,6-8.19-28; Iz 61,1-2a.10-11

Drazí přátelé, v dnešním evangelijním úryvku slyšíme slova Jana Křtitele –  mezi vámi stojí ten, koho vy
neznáte. Jan tímto  způsobem mluví  o  přicházejícím Mesiáši.  V adventní  době se připravujeme nejen na slavení
vánočních  svátků (připomínka  Ježíšova  narození),  ale  také,  mimo  jiné,  na  Kristův  příchod do našeho života.  A
mnohdy se v našem životě  naplňuje to,  co  slyšíme  v tom dnešním evangeliu  – přicházející  Ježíš  je  ten,  kterého
neznáme.

Snad mi  namítnete,  že vy ho přeci  znáte  z evangelií.  Já ale  myslím jiné poznání.  V hebrejském prostředí
sloveso „poznat“ nezahrnuje jen intelektuální rozměr, ale obsahuje celou zkušenost člověka. Adam poznal Evu, a ta
porodila syna. To je mnohem hlubší poznání, to je osobní zkušenost, to intenzivní sjednocení. O vánocích slavíme
narození Ježíše, ale ten přichází jako ten, kterého vlastně neznáme.

To, kým přicházející Ježíš-Mesiáš je, nám pomáhá pochopit úryvek z knihy proroka Izaiáše. Tento úryvek
historicky zaznívá k lidu, který se vrátil z Babylónského zajetí. Je to lid, který opustil jakýs takýs blahobyt Babylónie
a vydal se do Judska. Nyní stojí nad rozvalinami města a chrámu (možná jsou tam i ti, kteří zažili ještě dobu před
zničením Jeruzaléma) a určitým způsobem pláčou nad touto situací. A tu jim prorok Izaiáš pronáší slova o tom, že
přijde postava, na které spočine Duch Hospodinův, která bude obvazovat puklá srdce, vyvádět ze zajetí… Velmi záhy
byl v židovské tradici tento text vnímán silně mesiánsky. A není divu, že sám Ježíš ho na sebe aplikoval (srov. Lk
4,16nn).

Ježíš není jen historickou postavou, která žila kdysi dávno. Tento Ježíš se chce narodit do našeho života právě
teď. A chce se i v našem životě projevit podobným způsobem. Chci obvázat i naše puklá srdce, chce i nás vyvést
z různých naši zajetí, zajetí našich vášní, slabostí, hříchů… Ale my mu v tom mnohdy bráníme, případně toto od něho
neočekáváme, či nechceme. Zůstává tak tím, kdo je sice přítomný, ale je námi nepoznaný. Je to podobné, jako když
mám chytrý telefon, který ale užívám jen k telefonování a k smskám. Ano, já ten mobil užívám, ale vlastně je pro mě
velkou neznámou a nedokáži využít to, čím by mi ten mobil mohl být ještě k prospěchu. A tak například, když se
potřebuji dostat domu a nevím, zda je lepší jet autobusem či vlakem (co bude rychlejší), tak protože neumím použít
internet (nebo ani nevím, že ho v mobilu mám), si nezjistím, co je rychlejší a domu dorazím třeba o několik desítek
minut později. Podobně i Mesiáš je v našem životě mnohdy nepoznaný a my si zbytečně komplikujeme svůj život a
okrádáme se o své štěstí. 

Zkusme udělat něco pro to, aby Vánoce pro nás nebylo oslavou narození toho, kterého neznáme, toho, kterého
ve svém životě nechceme využívat. Nesnažme se zbytečně učinit šťastnými sami, nesnažme se léčit své životní bolesti
sami, nebuďme zbytečně vězni svých vášní, svých nedostatků. Nechme přijít do svého života toho, který může konat
podivuhodné skutky.



2. neděle v adventní, 7. 12. 2014

Text evangelia: Mk 1,1-8; Iz 40,1-5,9-11

Drazí přátelé, v dnešním evangeliu slyšíme začátek Markova evangelia. Evangelista nám v tomto úryvku, kdy
mluví o Janu Křtiteli, cituje proroka Izaiáše, slova ze 40. kapitoly, slova, která zaznamenávají hlas na poušti, který
vybízí k tomu, abychom připravili cestu Pánu – Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky! Podívejme se na tuto větu společně a ještě ji doplňme jednou informací, kterou nám zaznamenává prorok
Izaiáš,  a to,  že tato výzva je výzvou útěchy.  Marek cituje  výrok proroka Izaiáše,  tak jak je  zaznamenán ve 40.
kapitole. Podívejme se na některé prvky tohoto prorockého slova.

Prorok Izaiáš začíná ve 40. kapitole slovy: „Těšte, těšte“. Jsou to první slova tohoto, která zaznívají z úst
tohoto proroka porobenému lidu v babylonském zajetí. Prorok přináší poselství Hospodinova potěšení. A to velmi
intenzivního, proto se ona výzva, těšte, opakuje dvakrát. Navíc je potěšení v rabínské literatuře označením mesiášské
doby.  Mesiánské  doby,  která  přináší  vysvobození  z každého  porobení,  z každého  porušení.  Hospodin  rovněž
prostřednictvím proroka utvrzuje lid,  že je stále  jeho lidem –  těšte,  těšte,  můj národ.  I  přes všechno,  co Izrael
provedl,  i  za  své  odpadnutí  od  Hospodina,  které  ho  dovedlo  do  tohoto  babylonského  zajetí,  zůstává  tento  lid
Hospodinovým národem. Bůh se projevuje jako Bůh věrný, jako Bůh, který je v osobním vztahu se svým lidem. 

Prorok Izaiáš, ve svém výroku, pokračuje vybídnutím k tomu, aby lid  připravil cestu Pánu. Izraelský lid,
který žil v babylonském zajetí, byl několikrát přítomný tomu, když babylonský lid připravoval a zdobil cesty a silnice
v momentě,  kdy se  při  slavnostech  po  těchto  cestách  a  silnicích  ubíralo  procesí  bohů anebo  vítězné  vojsko při
triumfálním pochodu. Když prorok vyzývá tento lid, aby připravil cestu Pánu, aby tuto cestu vyzdobil, okrášlil, pak
tím zřetelně praví, že v tuto chvíli nastává slavnost Hospodinova, že v tuto chvíli projde po těchto cestách a silnicích
Hospodinovo procesí, Hospodin jako vítěz, jako vítězný bojovník. Ono připravení cesty má být jejím vyzdobením,
projevením slavnostnosti tohoto okamžiku, oslavou Hospodinovy moci, která vysvobozuje lid z tohoto porobení.

Ona cesta se Hospodinu nemá připravovat ve městech, ale na poušti. Poušť, pustina, to jsou nehostinná
místa, místa démonů, místa smrti. Hospodinova moc se má projevit ale i zde i v těchto místech. Ani tato místa nejsou
vyňata z Hospodinovy moci. Připomínka pouště má pak činit také paralelu k Egyptu a vyjití z něho. Zkušenost vyjití
z Egypta je určující zkušeností Egyptského národa a měla by být určující zkušeností také každého z nás. 

Prorokova slova pokračují výzvou k tomu, aby se  každé údolí zvýšilo a každá hora a pahorek se snížil.
Není to úkol, který je dán lidem – jak tomu bylo u zdobení cest, ale je to skutečnost, která se má udát – ať se zvýší, ať
se sníží… Údolí  a rokle byly nejen doupaty loupežníků a dravé zvěře, ale byly také tradičně pojímány za místa
démonů a nečistých živlů. Tedy místa, která byla pro člověka nebezpečná. Hospodinův příchod je dobou, kdy všechna
tato nebezpečí pro člověka pominou. Nádherným způsobem je tak vyjádřeno, že okamžik Pánova příchodu je spojen
se zánikem veškerých nebezpečí pro člověka.



Hory a pahorky byly zase místy, kde se obětovalo různým bohům, byly místy modloslužby, která odváděla od
poslušnosti Hospodinu. To, že má dojít k jejich snížení tedy znamená, že má být zbořeno všechno, co může člověka
odvádět  od  Boha.  Bude  zrušeno  všechno,  co  by  mohlo  zastírat  pohled  na  spásné  dílo  Hospodinovo  a  na  jeho
jedinečnost.

Vidíme tedy, že Izaiášovo proroctví je plné ohromného poselství. Když je přijímá evangelista Marek do svého
evangelia  a  dává je do spojitosti  s postavou Ježíše Krista,  činí  tak zřetelný  odkaz na to,  že v Ježíšovi  se to  vše
uskutečňuje, v Ježíšovi se projevuje Hospodinova moc. V Ježíšovi každý z nás může být potěšen, každý z nás už nyní
může mít na jeho mesiánské době podíl. 

1. neděle adventní, 30. 11. 2014

Text evangelia: Mk 13,33-37

Drazí  přátelé,  první  neděle  adventní  není  jen  začátkem adventní  doby,  ale  také  začátkem celého  nového
liturgického roku, ve kterém znovu budeme procházet a slavit základní události dějin spásy. Začínáme liturgický rok,
který nese označení „B“ a ve kterém budeme sledovat převážně Markovo evangelium, částečně prokládané úryvky
evangelia Janova.

Adventní doba není jen časem příprav na oslavu Vánoc, ale je přípravou na Kristův čtverý příchod (narození
v Betlémě;  příchod  na  konci  věků;  příchod  v eucharistii;  příchod  do našich  životů).  Církevní  otcové  opakovaně
zdůrazňují, že k ničemu by bylo, že se Kristus narodil v Betlémě, kdyby se znovu nenarodil v našem srdci. Adventní
doba nás má právě na toto připravit – aby se Kristus mohl narodit v našem srdci. Cílem adventní doby tedy není
připravit jen to vnější na slavení Vánoc (nakoupit dárky, stromeček, kapry, napéct cukroví, uklidit doma), i když to je
také důležité, ale jejím cílem je také naše vnitřní příprava. A k tomu nám mají napomáhat jednotlivé úryvky Písma
svatého. Pro adventní dobu vytvářím zvláštní homilie (pro neděle i všední dny), které dodávám na své osobní webové
stránky:  www.masklen.webnode.cz Takže  pokud  někdo  chcete  sledovat  toto  směřování,  tak  vás  na  tyto  stránky
odkazuji.

My se ale nyní zaměřme na dnešní evangelijní úryvek. V něm slyšíme celkem pět výzev k bdělosti. Jednou je
v řečtině užito sloveso „blepó“, což znamená pozorovat, sledovat (v katolické překladu přeloženo ve 33. verši slovem
„dejte si pozor“). Rovněž jednou je použito slovo „agypneó“ (rovněž ve 33. verši, hned za slovem „blepó“), sloveso,
které označuje někoho, kdo přenocuje na širém poli, je pozorný na noční zvuky, nebo člověka, který trpí nespavostí a
snaží se marně usnout. Třikrát je pak užit řecký termín „grégoreó“, což znamená bdít, být bdělý, nebo také být na
živu.

Ony výzvy tedy nejsou výzvami k tomu, aby člověk nespal, ale aby byl člověkem, který bedlivě pozoruje své
okolí,  člověkem,  který  je  vnímavý  a  který  činí  skutky,  které  ho  činí  živým.  Zde  můžeme  třeba  připomenout
evangelium minulé neděle, kde se zdůrazňoval rozměr projevování lásky. Tedy být živý, být tím, kdo pozoruje, kdo
sleduje,  znamená,  vidět  druhého.  Můžeme si  všimnout,  že adventní  doba nás  k tomuto  přirozeně  vede  – více  si
všímáme druhých lidí. Nyní je důležité, abychom si toto jednání osvojili (nejen pro měsíc prosinec).

Pokračujme ale dále. Protože ona výzva k bdělosti má také důvod, a to, příchod Pána. Dnešní evangelijní
úryvek nám předkládá celkem čtyři časy, hodiny, kdy může Pán přijít. Všechny ty čtyři momenty jsou časy, které
připadají na noc. Bylo by chybou z tohoto usuzovat, že Pán přijde pouze v noci – že tedy ve dne mohu v klidu spát.
Ono vyjádření časů má mnohem hlubší význam. Tyto časy,  které rozdělují podle Římského počítání času noc na
jednotlivé části, budou hrát důležitou roli v Ježíšově pašijovém příběhu.

http://www.masklen.webnode.cz/


Ježíš zde říká,  že Pán může přijít večer, o půlnoci, za zpěvu kohouta, nebo ráno. Když se budeme snažit
sledovat pašijový příběh, tak k těmto hodinám můžeme připojit konkrétní událost Ježíšova pašijového příběhu. Je zde
zmíněn čas večera – v pašijovém příběhu čas eucharistie. Následně se mluví o času půlnočním – čas Getsemanské
agonie, moment, kdy učedníci spali!. Poté se mluví o času za kuropění (za zpěvu kohouta) – tedy o času Petrovy
zrady (Petrův duchovní spánek).  A poslední termín mluví o času rána – času Ježíšova odsouzení (spánek tohoto
světa).

Využijme  tento  čas,  uvažujme  o  těchto  bdělostech.  Jak  nebýt  tím,  kdo  v některém z těchto  časů  nebude
pozorovat okolí, nebude vidět, nebude pozorný, nebude „živý“. A uvažujeme také o tom, co můžeme dělat pro to, aby
tato bdělost koncem prosince neskončila.

Požehnanou adventní dobu vám přeje R.D. Martin Sklenář .

Ježíše Krista Krále, 23. 11. 2014

Text evangelia: Mt 25,31-46

Drazí  přátelé,  dnešní  evangelijní  úryvek  nám  předkládá  poslední  část,  třetí  podobenství,  Ježíšovy
eschatologické  řeči.  Podobenství,  které  navazuje na ta  předchozí.  Když to  shrnu, tak jsme v eschatologické  řeči
vybízeni  k tomu,  abychom  byli  připraveni  na  Ježíšův  příchod,  abychom  tuto  svou  připravenost  projevovali
zdvojnásobováním jeho hřivny, a to tím, že budeme projevovat lásku potřebným. Dnes na konci liturgického roku
navíc slavíme slavnost Ježíše Krista Krále, tedy oslavujeme Ježíše jako krále, který se neprojeví jako král až na konci
věků, ale který se jako král projevuje již nyní – jak ostatně uvidíme. To jsou tedy dvě věci, na které zaměříme svou
pozornost – dokončení eschatologické řeči a skutečnost, že Ježíš je již nyní králem.

Nejprve zakončeme onu eschatologickou řeč. Minulou neděli jsme mohli vidět, že to hlavní je zdvojnásobovat
to, co jsme přijali. Vůči každému z nás Bůh projevil svou lásku. Dal nám život, projevil nám lásku až do krajnosti…
Každý z nás by mohl doplnit výčet o konkrétní okamžiky svého života, kdy Bůh se projevil v jeho prospěch. To
důležité ale je, že si tuto „hřivnu“ nemůžeme nechávat pro sebe, že se nemůžeme uzavřít do sebe, tak jak to učinil
v podobenství minulé neděle ten třetí služebník. Je třeba vyjít ven a tu hřivnu zdvojnásobovat. 

Bůh  se  k nám  projevil  s láskou,  i  my  tedy  máme  milovat.  I  my  jsme  bez  Boží  lásky  těmi  hladovými,
žíznivými, jsme těmi na cestách… A Bůh nám projevil svou lásku. Od nás se tedy vyžaduje, abychom jednali stejným
příkladem, abychom zdvojnásobovali…

Bylo by škodou omezit toto jednání jen na oněch jmenovaných šest skupin lidí. Zde se skutečně nemluví jen o
pomoci těm nejchudším, bezdomovcům, žebrákům… Zde se mluví o pomoci každému člověku. Nic není tak malé,
aby to nerozhodovalo o věčnosti – i podání číše vody může znamenat věčný život. I pohlazení, úsměv, dobré slovo –
to, že dvojnásobím to, co jsem přijal. Vždyť máme i takové přísloví – sdílená radost je dvojnásobná radost. Mám-li
dobrou náladu, protože mi bylo pomoženo, protože se mám dobře, pak si tuto hřivnu nemohu nechávat pro sebe, ale
musím ji dvojnásobit. 

Nyní  se zaměřme ještě  na to,  že nám tento úryvek zaznívá o slavnosti  Ježíše Krista  Krále  a že nám tak
představuje  Ježíše  také  jako  krále.  V tom  dnešním  podobenství  můžeme  vidět  silnou  identifikaci  Ježíše  s těmi
nejposlednějšími. Ježíš-král se identifikuje s těmi chudými. Poslední soud, tak jak je představen v tomto podobenství,
není popisován jako moment, kdy Ježíš rozlišuje, co člověk udělal dobrého a špatného, a kdy se rozhoduje o tom, zda
byl člověk dobrý a špatný a zaslouží se tedy úděl království či věčného ohně, ale jako moment, kdy jsou tito zlí od
dobrých odděleni – oni už jsou dobří a zlí, oni už jsou ovce a kozli. Poslední soud pouze odděluje tyto skupiny.

Celé podobenství je vystaveno na slovní hříčce kdy, tehdy – v řečtině pote, tote. Jinými
slovy, v momentě „kdy“, kdy viděli hladového, žíznivého, na cestě, nahého, nemocného nebo ve



vězení, právě tehdy probíhal onen soud. Právě v dotyčných lidech popisovaných situací se Ježíš
stával soudcem („králem-soudcem“), který vynáší rozsudek. Ne až někdy na konci věků, ale
právě tehdy, kdy… Poslední soud je zde jen vyjevením toho, co už bylo vykonáno. Ježíš se jako
král neprojevuje tedy až na konci věků, ale již nyní, již v tomto světě, již nyní v našich životech.
To je hlavní poselství  dnešního evangelia z hlediska Ježíšovy královské důstojnosti.  Ježíš je
král, který projevuje svou moc již nyní. Není tedy králem, který bude projevovat svou moc až
někdy na konci věků.

33. neděle v mezidobí, 16. 11. 2014

Text evangelia: Mt 25,14-30

Drazí  přátelé,  pokračujeme v naslouchání  Ježíšově eschatologické řeči,  jak nám ji  zaznamenal  evangelista
Matouš.  Dnes slyšíme druhé podobenství  z 25.  kapitoly.  Po té,  co jsme minulou neděli  slyšeli  výzvu k bdělosti,
k tomu, abychom byli připraveni na Kristův příchod, pak dnes slyšíme druhou výzvu, totiž abychom zdvojnásobovali
to, co jsme dostali.

Úryvek dnešního evangelia začíná větou: „bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal
své služebníky a svěřil jim svůj majetek“. Já bych zdůraznil především ona slova „svůj majetek“. To, co onen
člověk dává, není ledajaký majetek, ale je to jeho vlastní majetek. Ono se to může zdát vcelku srozumitelné a velmi
jednoduše pochopitelné – vždyť jaký jiný majetek by jim měl svěřovat – majetek někoho jiného? Ale to, že jim dává
svůj majetek, znamená mnohem víc!

Tady se nemluví o tom, že by člověk dal nějaký dar, nějakou přednost. Tady se mluví o tom, že člověk dal
svůj majetek, to, co bylo jeho. Aby to bylo zřetelné, aplikujme to na Ježíše a na sebe. Ježíš, který se vydává na cesty –
znovu zdůrazněme, že slyšíme eschatologickou řeč, která předchází Ježíšovu pašijovému příběhu a tedy Ježíšovu
vzkříšení a nanebevstoupení – dává těm, kteří zde zůstávají, svým učedníkům, svůj majetek. Tedy něco svého, něco
ze sebe! Nedává jim nějaké schopnosti (charismata, vlohy, vlastnosti…), ale dává jim to, co bylo jeho, dává jim svůj
život! Říká-li tedy dnešní evangelium, že onen člověk jim svěřuje svůj majetek, pak je dobré si uvědomit, že jim
svěřuje svou lásku, že jim svěřuje svůj život. Dostávají ho nyní do rukou a otázka je, jakým způsobem s ním naloží.

Evangelium nám rozlišuje dvě skupiny – ti, kteří zdvojnásobují to, co dostali a ti, kteří onen dar schovávají,
skrývají ho. Příští týden uslyšíme podobenství, které ukazuje tento stav, stav, kdy člověk zhodnocuje přijatou hřivnu,
kdy ji zdvojnásobuje – měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Můžeme, i v kontextu dnešního podobenství, tato slova,
která uslyšíme příští týden, zesílit.  Můžeme říci, že eschatologická řeč nám říká následující: měli jste hlad, žízeň,
sténali jste, měli jste nedostatek a já váš hlad, vaši žízeň utišil. To je má hřivna, kterou vám svěřuji. Teď běžte, a tuto
hřivnu zdvojnásobujte – jednejte stejným způsobem.

Slyšíme o člověku, který na toto nedbá. Který hřivnu schovává, ukrývá ji. Mohli bychom říci, schovává si ji
pro sebe. Nechce se o ni dělit, respektive nechce ji zdvojnásobovat. Vlastně si projevy Boží lásky schovává pouze pro
sebe, nechce se o tyto projevy dělit. Je tím, kdo zastavuje projevy Boží lásky ve prospěch celého světa. Místo toho,
aby  svým jednání  tuto  lásku  prodlužoval,  přiváděl  ji  ke  všem lidem,  místo  toho,  aby  ji  zdvojnásoboval,  tak  ji
uchovává pouze pro sebe.

Dnešní evangelium nás tedy vede k tomu, abychom si uvědomili, jak moc jsme byli Bohem obdarováni. Jak
mnoho jsme dostali. Ježíš, který se vydával na cestu, který se vydával do nebe, do pravé zaslíbené země, nám svěřil



svůj majetek. Dal nám celý svůj život, dal nám ho do rukou. Úryvek před námi otevírá prostor k tomu, abychom příští
týden uvažovali o tom, jak s touto hřivnou, jak s tímto Božím darem nakládáme.

Pokusme se dnes na chvíli zastavit a napsat si na papír, čím nás Bůh obdaroval. A nemusíme končit jen u
obecných věcí  –  dal  mi  život…, ale  mohu se věnovat  velmi  konkrétním věcem.  Mohu přemýšlet  o konkrétních
situacích, ve kterých jsem mohl zakoušet, že mi byl svěřen Boží majetek. A pokusme se dnes vyjádřit svou vděčnost
za to, že Bůh má tolik „odvahy“, že nám svěřuje svůj majetek, svůj život.

32. neděle v mezidobí, 9. 11. 2014

Text evangelia: Mt 25,1-13 
Drazí přátelé, v první řadě bych se chtěl omluvit, že jsem dva týdny nenapsal žádné nedělní slůvko. Důvodem bylo, že
jsem byl na pouti v Římě. Na dnešní den připadá v církvi svátek posvěcení Lateránské baziliky, sídelního chrámu
římského biskupa, papeže. Já bych se ale v tomto slůvku nezaměřil na úryvek evangelia, který je nám tuto neděli
předkládán a který sleduje tento svátek, ale předložil bych text evangelia, který by jinak připadal na dnešní neděli.
Důvod je velmi jednoduchý. Tuto a dvě následující neděle totiž obsahují evangelijní texty, které patří do Ježíšovy
eschatologické řeči (řeči o posledních věcech). Jsou to tři podobenství, která na sebe navazují – proto se dnes budeme
věnovat tomu prvnímu.Abychom ještě lépe pochopili tato Ježíšova slova, jak nám je zaznamenal evangelista Matouš,
je  dobré  podívat  se  na  širší  kontext  této  Ježíšovy  řeči.  Matouš  píše  své  evangelium  převážně  židokřesťanské
komunitě, tedy věřícím, kteří převážně pocházejí ze židovství, věřícím, kteří velmi dobře znají SZ, kteří rozpoznávají
v Ježíši Kristu přislibovaného Mesiáše. Když se podíváme na Matoušovo evangelium jako celek,  tak uvidíme, že
evangelista rozděluje své evangelium na pět Ježíšových řečí. Matouš tím představuje Ježíše jako nového Mojžíše,
tedy jako nového zákonodárce a jako nového učitele svého lidu. To, že své evangelium rozděluje na pět Ježíšových
řečí, má svůj silný význam. Oněch pět řečí má tvořit jakousi paralelu k pěti Mojžíšovým knihám.Když se podíváme
na Pátou knihu Mojžíšovu, Deuteronomium, tak uvidíme, že ona je na jedné straně shrnutím zákona, je shrnutím toho
podstatného a zároveň je poslední Mojžíšovou řečí, kterou se snaží lidi připravit na vstup do zaslíbené země a na život
v ní. Podobné schéma, podobnou dikci, můžeme sledovat i v páté Ježíšově řeči, kterou nazýváme eschatologickou,
tedy poslední Ježíšovou řečí zaměřenou na vstup do zaslíbené země – do nebeského království.  Ježíš  v této své
eschatologické řeči jakoby shrnuje to podstatné,  jakoby předává to nejdůležitější.  Na jedné straně opakuje to, co
v evangeliu  několikrát  zaznělo,  opakuje  to  podstatné.  Je  to  určité  opakování  zákona,  druhý  zákon,  neboli
deuteronomium. Když si dáme tu práci a budeme listovat Matoušovým evangeliem, uvidíme, že Ježíš třeba právě
v dnešním podobenství opakuje mnohé z toho, co řekl dříve. Rozdělení na pošetile a prozíravé panny je například
zřetelným odkazem na člověka moudrého, který staví dům na skále a člověka pošetilého, který staví dům na písku (Mt
7,24-29). Rovněž volání pošetilých panen, Pane, Pane, odkazuje na Ježíšova slova – ne každý, kdo mi říká Pane,
Pane, vejde do nebeského království (Mt 7,21nn). A tak bychom mohli pokračovat dál. Na druhou stranu ale zaznívá
také silná výzva k připravenosti  na vstup na svatbu,  na vstup do zaslíbené  země,  neboli  na vstup do nebeského
království.  Ježíš, který sám stojí před zaslíbenou zemí (eschatologická řeč je ve 25. kapitole.  Od 26. kapitoly se
vypráví pašijový příběh), svou řečí vyzývá sobě svěřený lid, aby žil způsobem hodným vstupu do zaslíbené země
(podobně ,  jako to  činil  Mojžíš).  Dnešní  evangelium však činí  na události  Pentateuchu ještě  jednu velmi  silnou
narážku. Centrální větou dnešního úryvku, tohoto podobenství je zvolání: „ženich je tady, jděte mu naproti“. Český
katolický  i  ekumenický  překlad  trochu zastírá  pravý význam onoho zvolání.  Když  se  totiž  podíváme do jiných



překladů, či případně do řeckého originálu, uvidíme, že je použito slovo vyjít – vyjděte mu naproti. V latině je užito
slovo „exite“, v čemž nám zřetelně zaznívá název druhé knihy Mojžíšovy – Exodus. Základní zkušeností Izraelského
národa bylo a je jeho vyjití z Egypta. Izraelité se nazývají hebrejové – ti, kteří putují, neboli ti, kteří vycházejí, aby
směřovali k zaslíbené zemi. Křesťanský způsob života je na pozadí dnešního podobenství popisován stejnými slovy –
vyjděte.  Ženich  je  tady,  vyjděte  mu  naproti.  Křesťanský  způsob  života  je  tedy  jedním  neustálým  vycházením,
vycházením ze zaběhnutého způsobu života, vycházením ze všech jistot, je vycházením směrem k našemu Ženichovi,
vycházením  do  svatební  síně,  do  síně  veselí.  Vidíme,  že  už  samotný  rámec  dnešního  podobenství,  respektive
podobenstvích  následujících,  které  uslyšíme  následující  dvě  neděle,  je  dosti  zřejmý a  silný.  Dnešní  podobenství
popisuje nový exodus, jehož prostřednictvím má Kristova církev, stojící před hranicemi zaslíbené země, vstoupit do
zaslíbené země a v této zemi věčně přebývat.Zkusme se nyní ale ještě v krátkosti zaměřit na některé otázky, které
před námi otevírá samotné podobenství. Zaměřme se na to, co konkrétního nám chce Ježíš tímto podobenstvím říci,
jaké konkrétní věci nám prostřednictvím tohoto podobenství říká.Vidíme, že rozlišení deseti panen na pět prozíravých
a pět pošetilých je provedeno na základě toho, zda mají olej do zásoby. Oboje dvě skupiny panen mají lampy, oběma
skupinám hoří, obě dvě při opoždění příchodu ženicha usínají, ale to, co je rozlišuje, je skutečnost, že když se ozve
zvolání,  „ženich  je  tady“,  tak  jedny  jsou  na  tento  opožděný  příchod  připravené  a  druhé  nikoli.  Jedny  vyjdou
Ženichem, druhé „vyjdou“ do města, tedy od Ženicha vlastně utíkají. Snaží se rychle dohnat to, co nestihli, ale už to
stihnout  nemohou.  Příchod  ženicha  promeškají.  Bdělost,  ke  které  Ježíš  na  závěr  vybízí,  zde  tedy  znamená
připravenost na možné opoždění.Matouš tato slova zaznamenává jako určitou reakci na to, že první křesťané začínají
být nervózní, že se Ježíš se svým druhým příchodem opozdil. To, co jim je tímto podobenstvím zdůrazněno, je tedy
to, že je sice přirozené, že jejich projevy víry nebudou třeba tak intenzivní, jako tomu bylo na počátku v momentu
obrácení,  aleže  je  třeba  být  prozíravý,  být  stále  připravený  na  to,  že  opožděný ženich  může  přijít  v noci,  v čas
nečekaný, že nás může nenadále překvapit, probudit z našeho spánku. My na tento příchodu musíme být připraveni.

29. neděle v mezidobí, 19. 10. 2014

Text evangelia: Mt 22,15-21

Drazí  přátelé,  v dnešním  evangelijním  úryvku  slyšíme  o  sporu,  který  vyvolávají  farizeové  s herodovci
v rozhovoru  s Ježíšem.  Ten  spor  je  na  první  pohled  veden  o  daně  –  je  dovolené  platit  daně  (daň  císaři)  a  tím
schvalovat a podporovat okupační moc? Když se na úryvek podíváme pozorněji, tak uvidíme, že ten úryvek se ale
vlastně nakonec okolo daní netočí, ale že do středu se v Ježíšově odpovědi dostává samotná mince, respektive, ještě
přesněji řečeno, obraz, který je na této minci.

Židovský národ, přestože byl okupován Římskou nadvládou, měl ponechány mnohé výsady. Jednou z těchto
výsad bylo také to, že židé mohou vyznávat svůj monoteismus. A Římané toto respektovali. A to až do té míry, že
sami respektovali určité věci z toho vyplývající. Tak například se na židovském území neobjevovaly standardy, na
kterých by byl vyobrazen císař, jako božstvo.

Dnes ale máme, obrazně řečeno, v ruce minci, na které je císař vyobrazený. Na té minci navíc nebyl vyražený
jen portrét císaře, ale byl tam také nápis  Tiberius císař, vznešený syn božského Augusta a z druhé strany mince
stálo, Nejvyšší kněz. První pozoruhodnou věcí je, že farizeové, respektive herodovci mají tuto minci u sebe. K čemu
jim měla sloužit? Kde s ní mohli platit? Kdyby s takovouto mincí přišli do Jeruzalémského chrámu a chtěli touto
mincí zaplatit poplatky vyplývající z kultu, tak si asi dokážeme představit, jak by pochodili, respektive jak by s nimi
vymetli. Tato mince se rozhodně nehodila k tomu, aby jí žid platil kultické činnosti, respektive každý zbožný žid by
s touto mincí nenakládal.

I sám Ježíš žádá, aby mu podali minci, kterou se platí daně. Zdůrazněme, že chce právě tu minci, kterou se
platí daně, žádnou jinou. Už z toho vyplývá, že je to mince, která je určena na daně. Daně se platili právě touto mincí,
ne jinou – nemohli  platit  daně židovskými mincemi,  respektive tato mince nemohla sloužit k ničemu jinému, než
k placení daní – jinde by člověka s touto mincí vyhnali. Už zde by mohl Ježíš skončit, protože věc je naprosto jasná.
Už v tuto chvíli by Ježíš mohl říci, že co jiného s touto mincí, kterou mu podávají, chtějí dělat – k ničemu jinému se
nehodí, než aby s ní zaplatili daně římské okupační moci. Ježíš tímto již odpověděl na položenou otázku. 

Ježíš ale, jako obvykle, nekončí zde. Nekončí u pohledu na peníz. Ježíš zve své oponenty k tomu, aby se na tu
minci podívali, a ptá se po obrazu. Ježíš staví do středu zájmu obraz – čí je to obraz? Je to obraz císaře? Tak pak tato
mince patří císaři, je to mince na daně. A na základě toho Ježíš předkládá katechezi, ve které říká, že se má dávat
Bohu to, co je jeho a císaři zase to co jeho je. Aby to bylo srozumitelnější, můžeme použít právě ono slovo „obraz“.
To, co je obraz císaře, dávejte císaři. To, co je obraz Boha, dávejte Bohu.  

Ježíš tedy posouvá jádro sporu do jiné oblasti – z otázky o daních se dostává do otázky o obrazu. Můžeme říci,
že Ježíš zde předkládá právní nárok – obraz určuje vlastníka. Jestliže je na vyražené minci obraz císaře, pak je to



majetek, který náleží císaři, a pak je to třeba císaři dát. Ježíš říká, je na minci císař, je tam jeho obraz? Pak to patří
jemu. Bohu patří to, kde je jeho obraz. Když se vrátíme ke zprávě o stvoření světa,  tak víme, že první příběh o
stvoření světa nám říká, že člověk je stvořen k Božímu obrazu. Je obrazem Božím. Pak tedy ona otázka je znovu
položena. Čí obraz jsi ty, člověče? Jsi obraz Boha? Pak dávej to, co je Boží, Bohu. 

Jestliže jsme říkali, že mince, na které byl vyobrazen císař Tiberius, byla určena svou podstatou k placení daní,
že k ničemu jinému se herodovcům nehodila, pak to samé můžeme říci o lidském životě. Co jiného by si chtěl se
svým životem, který nese obraz Boha, dělat, než že ho budeš dávat Bohu? Stáváme se tak majetkem Boha. Když se
podíváme do první kapitoly Pavlova listu Efesanům, tak tam si můžeme všimnout, že Pavel dvakrát říká, že jsme
majetkem Božím. Jsme obrazem Božím, patříme tedy Bohu, jsme jeho majetkem.

Můžeme  říci,  že  Ježíš  dnes,  ve  vztahu  k člověku,  předkládá  určitý  restituční  nárok  –  žádá,  aby  mu  byl
navrácen jeho majetek, aby mu bylo vráceno to, co mu bylo ukradeno v rajské zahradě, kdy člověk odmítl jako první
tvor dávat Bohu to, co mu náleží. 

Dnešní  slůvko zakončím určitým provokativním přirovnáním k situaci  v našem národě.  Zaráží  nás,  že  se
v našem státě  otálí  s uskutečňováním práva  ve  vydávání  církevního  majetku?  Že se  otálí  s tím,  aby bylo  církvi
navráceno to, co jí bylo ukradeno? Pak uvažujme o tom, jakým způsobem naplňujeme my Ježíšův restituční nárok? A
všimněme si, že jednáme velmi podobně, jako náš národ – my to nechceme vracet, teď to ještě nevrátíme…

28. neděle v mezidobí, 12. 10. 2014

Text evangelia: Mt 22,1-14

Drazí přátelé, podobenství, které slyšíme v dnešním evangeliu, bezprostředně navazuje na úryvek, který jsme
slyšeli  minulý  týden,  na  podobenství  o  zlých  vinařích.  Je  vhodné  věnovat  pozornost  dvojí  spojitosti  s tímto
podobenstvím. Tou první, vcelku zřetelnou spojitostí, je podobnost těchto podobenství. Můžeme si všimnout, že obě
podobenství mají několik stejných prvků. Mluví se v něm o opakovaném, trojím jednání krále – třikrát někoho posílá.
Slyšíme znovu o tom, že dotyční ony posly neuposlechnou, respektive že s nimi nakládají nehezkým způsobem –
chycené ztýrají a zabijí je. Můžeme znovu slyšet o hněvu krále, který se tentokrát neomezuje „jen“ na zahubení těch
zlosynů, ale je zde řečeno, že proto, že oni, pozvaní, odmítli přijít, tak vypálil jejich město. A další z podobností je to,
že i zde zaznívá příslib pozvání nového lidu.

Druhou spojitostí mezi tímto podobenstvím a podobenstvím předchozím, podobenstvím minulého týdne, je to,
že dnešní podobenství vlastně obrazně navazuje na to, co bylo vyprávěno před tím. V předchozím podobenství Ježíš
mluvil  o  poslaném Synovi,  který  byl  vyveden  mimo  vinici,  a  tam byl  zahuben.  Mluvil  o  smrti  Syna.  V tomto
podobenství  Ježíš  mluví  o  svatební  hostině  Syna.  V křesťanském  pojetí,  v křesťanském  vnímání  je  opakovaně
zdůrazňováno, že Ježíšova smrt je svatební hostinou, ve které si Ježíš, obětovaný Beránek, bere za manželku svou
snoubenku církev, vstupuje do jedinečného vztahu s lidmi.

Svatba královského Syna je tedy svatbou obětovaného Syna. Hostina, která je vystrojena, je hostinou zabitého
Syna. Je to hostina eucharistická. Každá mše svatá, každé její slavení je touto hostinou, o které mluví Ježíš v  dnešním
podobenství. Je hostinou, která je vystrojena u příležitosti sňatku, který Ježíš uzavírá svou smrtí na kříži. 

Král posílá své služebníky se vzkazem: hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu.
A bohužel každý den se v jednotlivých církevních obcích, u jednotlivých věřících opakuje scénář, který byl napsán
v tom podobenství –  ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Na jedné straně stojí
nabídka Beránkovy svatební hostiny,  slavení mše svaté – nabídka pravého štěstí pro člověka a na druhé straně je
postoj člověka, který jde za svými záležitostmi – na své pole, do svého domovu, za svým obchodem… 

Všimněme si jedné důležité  věci.  Když ti  pozvaní hosté jednají  tímto způsobem, tak jako reakce přichází
zpustošení města. Můžeme si říci, že ten král je dost drsný – nechtěli přijít na hostinu, tak to město srovnáme se zemí.
Já bych to ale spíše četl jako vyjádření toho, že akce přináší svou reakci. Že samo město, které odmítne pozvání na
hostinu, se rozhoduje pro to, že bude zpustošeno. Odmítnutí přijít na hostinu s sebou přináší zpustošení města. 

V centru měst,  mnoha obcí,  stojí  kostel.  Častokrát  bývá označován za dominantu  obce (v Kolíně to platí
dvojnásob). Dominantou ale ve skutečnosti není pro svou architekturu, ale pro to, co se odehrává vevnitř – Synova
svatební hostina. Když se ale podíváme do kostelů naší krajiny, uvidíme, že tato dominanta, toto centrum, častokrát



zeje prázdnotou. „Hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu…, ale oni nedbali a odešli, jeden
na své pole, jiný za svým obchodem“. Stále znovu a znovu se opakuje to, co je popisováno v Ježíšem vyprávěném
podobenství.  Jestliže  vidíme  to,  že  v této  věci  je  naplňováno  schéma  podobenství,  pak  je  dobré  domýšlet,  že  i
v současné době bude platit následující schéma, že taková akce přináší svou reakci – devalvaci města.

Nechci strašit, nechci tady dělat nějaký nábor. Jen bych se nad tím zamyslel v kontextu voleb, které o tomto
víkendu proběhly. Zde v Kolíně bylo jedno uskupení, které neslo název „změna pro Kolín“. Z výsledků víme, kolik
kolíňáků  toto  uskupení  volilo,  kolik  lidí  si  přeje  změnu,  která  bude  pro  Kolín!!!  Dnešní  evangelium  nám
v předloženém podobenství říká, že tou zásadní změnou pro Kolín je to, že měšťané přijmou pozvání na hostinu. Bez
odezvy na toto pozvání je vlastně osud města zpečetěn…

Hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu.



27. neděle v mezidobí, 5. 10. 2014

Text evangelia: Mt 21,33-43 

Drazí přátelé, dnešní evangelium je vhodné vnímat v kontextu Matoušova evangelia. Ježíšovo podobenství o
zlých vinařích zaznívá již v Jeruzalémě. Po té, co Ježíš vjel za jásotu lidu do Jeruzaléma, vstoupil do chrámu, kde
zpřevracel směnárníkům stoly – za první den tedy vzbudil skutečně velké pozdvižení. Za Ježíšem přicházejí velekněží
a starší lidu a ptají se, jakou mocí činí tyto věci. Ježíš odpovídá několika podobenství, z nichž jedno je to, které je nám
dnes předloženo – podobenstvím o zlých vinařích.

Zaměřme  se na  to  podobenství  ze tří  rovin – Ježíš  vypráví  podobenství  o  sobě a  o čase,  který  se právě
uskutečňuje; Ježíš vypráví podobenství o židovských dějinách; Ježíš vypráví podobenství o dějinách spásy.

1) Ježíš vypráví podobenství o sobě a o čase, který se právě uskutečňuje
Ježíš  vypráví  velekněžím  a  starším  lidu  v první  řadě  podobenství  o  tom,  co  se  právě  odehrává.  Jeho

podobenství je odpovědí na otázku – jakou mocí činíš tyto věci. Ježíšova odpověď tedy zní – v moci syna, který byl
poslán  Otcem-vinařem,  v moci  toho,  kdo přišel  pro  výtěžek  vinice,  kterou  je  Hospodinův lid  –  Izrael.  V tomto
podobenství nám mohou přijít zarážející dvě věci. Ježíš v něm odhaluje již budoucnost. Je mu jasné, jakým způsobem
s ním „vinaři“  naloží.  Ježíš  předkládá  zakončení  toho podobenství.  Nekončí  jen tím,  že  vinař  poslal  svého syna
s představou, že na něj budou mít ohled. Nekončí ho zde, aby v následujících okamžicích měli „vinaři“ možnost toto
poselství svým jednáním dokončit (přijmou syna, nebo s ním naloží jako s předchozími?).

To šokující je, že v 45. verši je řečeno, že velekněží a farizeové poznali, že Ježíš mluví o nich. Oni poznají, že
jsou těmi vinaři, a přesto za pár desítek hodin vyvedou Syna mimo město a tam ho zabijí!

2) Ježíš vypráví podobenství o židovských dějinách
Podobenství se ale nezaměřuje jen na okamžik, který právě v tuto chvíli nastává. Ježíš vypráví podobenství o

celých židovských dějinách. Syn není prvním, kdo je poslaný, ale již před tím byli opakovaně posílání služebníci.
Vinaři tedy sledují opakující cyklus jednání.

3) Ježíš vypráví podobenství o dějinách spásy.
Tím nejdůležitějším je třetí krok – uvědomění si, že ona současnost, o které Ježíš mluví je současnost dnešního

dne, tohoto okamžiku, že Ježíš nemluví jen o dějinách židovského národa, ale o dějinách lidstva obecně, o dějinách
života každého z nás. Každý z nás jsme vinařem, kterému byla svěřena vinice našeho života. Dnešní úryvek je dobré
vnímat v kontextu Izaiášova proroctví – Iz 5, které rovněž mluví o proroctví. A zde zaznívají určité výčitky ze strany
Boha. Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané
plody? Já jsem ji oplotil, očistil od kamení – od hříchů, osázel ušlechtilou révou, postavil věž, i lis v ní vyhloubil.
Udělal jsem vše potřebné. V kontextu Ježíšova života můžeme připojit – co jsem měl pro tebe ještě více udělat? Já
jsem tě stvořil, zemřel jsem za tebe. Já jsem ti dal život, dal jsem ti rodinu, práci, peníze… co jsem měl pro tebe
udělat víc? Proč tedy neneseš odpovídající plody?

Připomeňme si, že velekněží a farizeové poznali, že Ježíš mluví o nich, přesto se zachovají jako vinaři, zabijí
syna, domnívaje se, že tak se stanou dědici oni, že tak získají svůj život, budou ho mít ve svých rukou. Naším velkým
nebezpečím je, že budeme jednat podobným způsobem, že i my budeme sledovat ve svém životě schéma onoho
podobenství.

Jak se dnes rozhodneme – obrátíme se, změníme to, jaké jsou plody vinice našeho života, a
budeme tyto plody vydávat, anebo si řekneme, že prostě chceme ty plody mít pro sebe (svůj
život ve svých rukou, pro sebe), a proto se rozhodneme, že přicházejícího, respektive stále

bušícího Ježíše zabijeme a sami se staneme dědici, těmi, kterým patří jejich život?  



Slavnost sv. Václava, mučedníka, 21. 9. 2014

Text evangelia: Mt 16,24-27

Drazí přátelé, o slavnosti národního patrona, sv. knížete Václava, jen nám předkládán pozoruhodný evangelijní
úryvek. V něm můžeme vyzdvihnout tři prvky, které jsou spolu velmi úzce provázány – Ježíšův nárok ve vztahu ke
své osobě, Ježíšem převrácenou rétoriku vlastní člověku a otázku po tom, co je podstatné.

Prvním z těch prvků je  Ježíšův nárok ve vztahu ke své osobě. Mohli bychom říci, že Ježíš tedy rozhodně
netrpěl nějakým pocitem méněcennosti. Vždyť zde předkládá nárok, že je hoden toho, aby člověk pro něho ztratil svůj
život. Ježíš nemluví jen o následování – to byl první krok, se kterým se na učedníky na začátku svého poslání obrátil
(pojď a následuj  mě).  Když už s učedníky pobyl  nějaký čas,  tak tento nárok zvyšuje.  Jednak připojuje k onomu
následování zmínku o kříži – kdo mě chce následovat, tak ať vezme svůj kříž. Především pak ale předkládá nárok, ve
kterém vyžaduje od člověka, aby pro něho ztratil svůj život. Ježíš se staví do pozice toho, pro koho má cenu ztratit
svůj život. Ba co víc, Ježíš zde nepředkládá nabídku – můžeš pro mě ztratit svůj život. Ježíš zde předkládá určitou
nutnost – je třeba pro mě ztratit svůj život. 

S těmito úvahami souvisí ony zbývající dva prvky, kterých si v Ježíšově řeči můžeme všimnout. Ježíš zcela
převrátil  rétoriku  lidského  štěstí,  úvahy  tohoto  světa.  Když  se  podíváme  na  to,  jak  uvažuje  dnešní  svět,  tak
nejzřetelněji se nám to představuje v různých reklamách. Ty na nás útočí a neustále nám zdůrazňují, že musíme něco
mít, abychom pak byli  šťastni. Reklamy na nás útočí i podprahově. Spokojená, až idylická rodina, kde se všichni
usmívají, kde spolu nádherně vycházejí. Když si pořídíte tento produkt, tak to u vás doma bude vypadat podobně.
Všichni moc dobře víme, že je to blbost, ale přesto, bombardováni těmito reklamami a vychováváni touto společností
tímto způsobem, přistupujeme na tuto hru. A domníváme se, že šťastni budeme tehdy, když toho co nejvíce získáme,
když budeme mít ty jednotlivé produkty, které to štěstí slibují – a na ně nemusí být ani reklama, stačí jen, že je mají
ostatní, respektive, že je to náš sen, apod. 

Způsob  uvažování  tohoto  světa  tedy  je,  měj,  abys  získal  život  (štěstí).  Ježíš  převrátil  rétoriku  a  způsob
uvažování a říká, dej, ztrať, abys získal život. 

S tím souvisí i převrácení hodnot lidského života. Zatímco představený způsob smýšlení z nás činí ty, kteří se
domnívají, že jejich štěstí spočívá v tomto světě, tak Ježíš říká, že tou největší hodnotou, pro kterou je vhodné ztratit
tento život, je život věčný. Tento svět, při vší své důležitosti a kráse, je ale stále jen tím, co má člověka přivést k tomu
pravému štěstí. Jak velkou chybou je, když člověk toto časné, štěstí v tomto světě, vymění za to věčné, za život věčný.
Kdy se člověk honí a všemožně snaží o to, aby byl šťastný na tomto světě, aby v tomto světě obstál, a přitom je
schopen dávat všanc také ony věci věčné, či o to věčné štěstí se nestarat a nenasazovat. 



25. neděle v mezidobí, 21. 9. 2014

Text evangelia: Mt 20,1-16a 

Drazí  přátelé,  dnešní  evangelijní  úryvek  nám  předkládá  podobenství  o  dělnících  na  vinici.  V tomto
podobenství můžeme zaměřit svou pozornost na dvě skupiny lidí. Na dělníky, kteří pracují od rána a na hospodáře.

Ještě  než  se  začneme  věnovat  jednotlivým  postavám,  je  třeba  vysvětlit  jednu  věc,  která  hraje  v tom
podobenství velmi důležitou roli a kterou je třeba mít stále na paměti. Jedná se o sumu jednoho denáru. Denár, to byla
hodnota jednoho dne. Byla to suma, za kterou byl člověk schopný přežít jeden den – nakoupit potřebné jídlo a pití,
k tomu, aby přežil.  Celé to podobenství tedy není jen otázkou mzdy za odvedenou práci, ale je to podobenství o
lidském životě. 

A nyní  už tedy zaměřme svou pozornost na jednotlivé osoby.  Začneme nejdřív uvažováním o hospodáři.
Můžeme si všimnout dvou velmi důležitých tvrzení tohoto evangelia, která jsou vložena do úst hospodáře, která nám
hospodáře představují. Jsou to tvrzení, která zaměřují naši pozornost na spravedlnost a na dobrotu – být dobrý. 

Prvním z těch tvrzení je otázka spravedlnosti. Když se podíváme do evangelia na to, jakou odměnu hospodář
domlouvá s najatými služebníky, budeme si moci všimnout, že s prvními domlouvá odměnu jednoho denáru na den.
Když povolává druhou skupinu dělníků, tak jim neříká, co jim dá, ale říká jim, že jim dá to, co bude spravedlivé. A
toto je velmi důležité. Pokud se přeneseme na konec toho dne a budeme aplikovat tato tvrzení na jednání hospodáře,
když dává výplatu, pak je třeba říci, že hospodář jedná spravedlivě. Že to, že každému dává po jednom denáru, je
spravedlivé.  Kdo s tímto souhlasí? Je skutečně spravedlivé dát dělníkům pracujícím celý den a pár minut stejnou
mzdu?

My v dnešní době omezujeme spravedlnost dvěma základními postoji. První z nich je  postoj ekonomický.
Spravedlivé, podle tohoto pohledu, je, dát každému to, co si zaslouží. Spravedlivá mzda v zaměstnání je taková, jakou
si člověk zaslouží za provedenou práci. Druhému něco dávám, či něco projevuji, když si to zaslouží. Ekonomická
spravedlnost je vlastně obchodem, kde platí rovnice, když, tak. A je dobré si uvědomovat, že takovýto pohled vnášíme
i do lásky, do rodinných vztahů – když uděláš to, tak já udělám toto – a je to spravedlivé.

Druhý způsob, jakým omezujeme v dnešní době spravedlnost, je rovnostářství. Spravedlivé je každému dát
stejně. V zaměstnání je třeba, aby každý člověk za stejnou odvedenou práci dostal stejný plat. Spravedlivé je, aby
každý měl  stejně.  A znovu tento pohled prostupuje naše jednání i  v rodinách.  Spravedlivé  je dát  každému dítěti
stejnou část dotyčné sladkosti, dotyčné věci…

Obě tyto spravedlnosti jsou nedostatečné, až špatné a bylo by vhodné je v rodinách a zaměstnáních opustit.
Tím se ale nyní nebudeme zabývat, to by vyžadovalo větší pozornost (tu budu těmto otázkám věnovat v letošním roce
v internetovém cyklu náboženství,  který je letos zaměřen na sociální učení církve –  www.farnostkolin.cz – sekce
výuka náboženství – internetová výuka).

Jednání hospodáře, jeho spravedlnost, je ale naprosto odlišné. Není ani ekonomické, ani rovnostářské Jaká je
tedy spravedlnost hospodáře? Právě v tuto chvíli vstupuje na scénu ono druhé tvrzení, totiž že ten hospodář je dobrý.
Můžeme  tedy  říci,  že  jeho  spravedlnost  je  dobrá,  respektive  přející  člověku  dobro.  Když  se  první  služebníci
pozastavují nad tím, jak je možné, že dostávají stejně jako poslední, hospodář se jich ptá, závidíte, že jsem dobrý?
Hospodář se představuje jako zaměstnavatel, který jedná se všemi dobře. Cílem jeho jednání není ekonomický profit,
není využití druhých, ale jeho cílem je jednat s každým dobře, a v této dobrotě jednat spravedlivě – dát každému to,
co mu náleží, respektive to, co potřebuje – a v kontextu onoho denáru, o kterém se mluví, je spravedlností a dobrotou
hospodáře dát každému to, co potřebuje k životu (na to by měla brát ohled i mzda v zaměstnání…).

Ona otázka, kterou hospodář klade, je ale ještě mnohem závažnější. Když se podíváme
do ekumenického předkladu Bible, tak tam v poznámkách najdeme doslovnější překlad – je
tvé oko zle, protože já jsem dobrý. To je stav, ve kterém prožívají dělníci z podobenství svůj
život. Protože nejednají spravedlivě (tak, jak je spravedlnost představena u hospodáře), proto
je jejich oko zlé. Jejich život je plný závisti, nepřejícnosti, vidí kolem sebe jen zlo… Naopak,
ten,  kdo  prožívá  svůj  život  v této  spravedlnosti  –  přát  každému  dobro,  to,  co  potřebuje
k životu, jeho život je plný radosti, přejícnosti, vidí kolem sebe dobro. Můžeme přemýšlet o
tom, jak je to v našem životě, v naší společnosti, kde spravedlnost je ekonomický (jen když…),
respektive rovnostářská – hlavně ať se druhý nemá lépe, než já…

http://www.farnostkolin.cz/


23. neděle v mezidobí, 7. 9. 2014

Text evangelia: Mt 18,15-20 

Drazí přátelé, dnešní evangelium nám předkládá pár veršů 18. kapitoly Matoušova evangelia. Celá 18. kapitola
obsahuje tak zvanou eklesiologickou řeč, tedy řeč o životě v komunitě církve. Dnešní verše nám předkládají dvě
témata – o bratrském napomenutí a o vyslyšení proseb (respektive o „zpřítomnění“ Krista skrze modlitbu). Já bych se
společně s vámi dnes v krátkosti zaměřil na ono bratrské napomínání.

Evangelium mluví  o tom, jak máme napomínat  bratra,  který zhřešil  (proti  mně).  Je nám předložen určitý
návod, jak máme postupovat. Říká se, že nejprve jej mám napomenout mezi čtyřma očima, pokud si bratr nedá říct,
tak ho napomenout před svědkem, atd. Já bych se v tuto chvíli zaměřil až na poslední moment, a to, že když si bratr
nedá říct ani od církve, tak ať je pro tebe jako pohan a celník.

Co toto tvrzení znamená? Jak ho máme vnímat? Znamená to, že když se bratr nenechá napomenout ani církví,
že jej  máme exkomunikovat,  že se pro nás má stát někým cizím, někým, kým opovrhujeme, kdo ztratil  bratrství
s námi? To rozhodně ne. Tak jak tedy tento úryvek vnímat? Řekl bych, že můžeme vidět dvě hlavní výzvy. Jednak
jsme vyzváni k tomu, abychom nikdy nepřestali mít zájem o druhého a touhu přivést ho k poznání pravdy a pak také
to, že je třeba, abychom bratrovi vždy projevovali lásku, aby byl zahrnut naší láskou.

Evangelium říká, že pokud si bratr nedá říci ani od církve, tak mám neustále hledat další způsoby, jak bratra
získat zpět. Ono tvrzení, že má být pro mě jako pohan, či celník tedy znamená, že po tom, co jsem prošel všechny
postupy uvnitř církve, mám nyní nastoupit cestu instancí, kterou užívají pohané a celníci, tedy lidé mimo církev. Je
zde tedy zdůrazněno to, že nikdy nekončí má povinnost bratra napomenout a snažit se ho získat. Že si nikdy nemohu
říci,  jo, už jsem pro něj udělal  dost, už nevím jak ho získat zpět, tak už to stačí. Je zde zdůrazněno, že si nikdy
nemůžeme umýt ruce a domnívat se, že už není možnost nic udělat, že už jsem svou povinnost splnil. Cílem našeho
napomínání totiž není vlastní ospravedlnění, uklidnění vlastního svědomí, ale cílem je získat bratra, přivést ho zpět. A
tak tedy není možné nikdy říci, že už jsem udělal všechno, co jsem mohl. Naší povinností je neustále hledat nové a
nové způsoby, jak bratra získat.

Druhý způsob, jak evangelijní výzvu vnímat, je patrný z řeckého originálu. Každý jazyk má
svá specifika.  Jedním z takových specifik jsou členy, které čeština nepoužívá. Řečtina, originální
jazyk  Matoušova  evangelia,  má  určité  členy.  Určitý  člen  je  jazykový  prvek,  který  zdůrazňuje
jedinečnost toho, o čem se hovoří. Když si tedy otevřeme řecký text, uvidíme, že je zde u slov pohan
a  celník  užit  určitý  člen.  To  znamená,  že  řečtina  zde  v tuto  chvíli  nehovoří  obecně,  ale  velmi
konkrétně.  Nemluví  o  skupině  pohanů  a  celníků  (na  obecné  rovině),  ale  mluví  o  konkrétním
pohanovi a celníkovi. Když se to budeme snažit přeložit doslovně, tak se zde nehovoří o tom, že
bratr, který se nedá napomenout, má být pro nás jako celník a pohan, jako určitá skupina lidí, ale že
pro nás má být konkrétním celníkem a konkrétním pohanem. Doslovně bychom mohli říci, že je tam
napsáno: Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako tento konkrétní pohan nebo
tento konkrétní  celník. Je  tedy  velmi  pravděpodobné,  že  Ježíš  při  těchto  slovech  ukazoval  na
někoho konkrétního. Ježíš byl častokrát osočován z toho, že je přítelem celníků a nevěstek. Že byly
v jeho blízkosti  celník (celníci),  na kterého by mohl ukázat,  je tedy jasná věc. Ale co víc. Mezi
samotnými Ježíšovými učedníky byl jeden učedník, který před následováním Mistra byl celníkem.
Byl to apoštol Matouš, shodou okolností autor tohoto evangelia. Můžeme se tedy domnívat, že Ježíš
při těchto svých slovech ukazoval na Matouše. V tomto kontextu tedy zaznívají ona slova o celníkovi
a pohanovi ve zcela jiném světle. Ježíš jako by nás vybízel k tomu, abychom se k bratřím, které se
nám nepodaří získat, chovali stejně, jako se on konkrétně choval k celníku Matoušovi – totiž aby mu
projevoval svou lásku. Ježíš od nás tedy vyžaduje, abychom jednali podle jeho příkladu.



22. neděle v mezidobí, 31. 8. 2014

Text evangelia: Mt 16,21-27 

Drazí  přátelé,  dnešní neděle nám překládá pokračování úryvku,  který jsme slyšeli  minulou neděli.  Dnešní
úryvek obsahuje výzvu k následování. To je skutečnost, o které jsme mohli uvažovat minulý týden, když jsme hleděli
na Petra, který přijímá (velký dřevěný) klíč. Proto bych se dnes společně s vámi nezaměřoval na následování, ale
znovu bych se podíval na to, co říká Ježíš Petrovi. Jestliže minulý týden Ježíš Petra vyzdvihoval, pak dnes můžeme
vidět pravý opak.

Z Ježíšových úst zaznívají dosti tvrdá a mohli bychom říci drsná slova: Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě,
neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.  A jestliže jsme minulý týden slova, která Ježíš pronášel k Petrovi,
aplikovali také na sebe, nejinak bychom měli učinit i dnes. Měli bychom uvažovat o tom, do jaké míry jsou tato slova
aktuální i pro nás.

Začněme tím, že Ježíš označuje Petra termínem satan. Můžeme se ptát, jaký význam toto oslovení má. Co jím
Ježíš chce vyjádřit? Přirovnává Ježíš Petra k padlému andělovi, nebo co chce tímto označením naznačit. Je důležité
vnímat, že není náhodné, že Ježíš užívá právě tento termín. Naopak bychom mohli říci, že je to trochu neobvyklé.
Protože pro řecký jazyk by bylo vlastnější užití slova „diabolos“, v překladu ďábel. Zde ale stojí slovo „satana“, které
je do jisté míry přepisem hebrejského slova „sátán“, což v překladu znamená: odpůrce, žalobce, protivník, nepřítel.
Ježíš tedy nechce primárně přirovnávat Petra k padlému andělovi,  nebo ho označovat za ďábla – že jeho duše je
propadlá  peklu,  ale  užívá  toto  oslovení  pro  obsah onoho významu.  A i  v tomto  obsahu se jedná o  velmi  tvrdé
oslovení. Ježíš označuje Petra za protivníka, za nepřítele. Slyšte to dobře, chvíli po té, co Petr, jeden ze dvanácti,
jeden  z Ježíšových  nejbližších,  vyznal  v Ježíši  Mesiáše,  syna  Božího,  ho  sám  Ježíš  označuje  za  nepřítele,  za
protivníka!!! To je přeci něco dost drsného.

Co Ježíše vede k tomu, že Petra označí za protivníka, za nepřítele? Je jeho protivníkem, protože mu chce
bránit v naplnění jeho poslání, v uskutečnění Otcovy vůle. Je nepřítelem, protože se staví proti jeho poslání. To, co
Petra staví do pozice protivníka a nepřítele je to, že Ježíše chlácholí tím, že se mu přeci něco tak hrozného, jako
utrpení a smrt, nemůže stát.

Ježíš to následně ještě více rozvíjí, když mluví o tom, co má Petr na mysli, o co usiluje, o co mu vlastně jde –
nemáš na mysli věci Božské,  ale lidské.  A zde je vlastně kámen úrazu. Petr  je označen Ježíšem za protivníka,
nepřítele,  protože nemá na mysli  věci  božské.  Ten,  kdo nemá na mysli  věci  božské,  ten je označen za Ježíšova
protivníka, nepřítele. Kristův učedník je ten, kterému záleží primárně na věcech Božských. Kdo tomuto odporuje,
respektive, kdo má v první řadě na mysli věci lidské, to je nepřítel Ježíše, jeho protivník.

A aby toho nebylo málo, Ježíš přidává ještě jedno dosti silné tvrzení. V českém katolickém překladu máme
napsáno, že Ježíš říká Petrovi: pohoršuješ mě. Ježíš označuje Petra za toho, kdo je pro něho pohoršením. V řeckém
textu je řečeno ale ještě víc, než jen pohoršení. Řečtina zde užívá termínu skandalon. Domnívám se, že tento termín
není třeba příliš překládat. Petr není jen pohoršením pro Ježíše, že by svým jednáním pohoršoval někoho druhého,
někoho, kdo je vně jeho. Prostřednictvím termínu skandalon je zde řečeno, že vlastně Petrův život v tuto chvíli sám v
sobě, skrze tento způsob uvažování, je skandální. Můžeme říci, že je to život, který není sám v sobě pravdivý. Petr se
považuje za Kristova učedníka, ale nemá takové smýšlení – to je skandální, takový život, který není pravdivý (žiji
jinak, než podle toho, v co věřím, co vyznávám). 

Opakovaně se můžeme setkat s tím, že člověk se považuje a prohlašuje za křesťana (Kristova učedníka, tedy
toho, kdo má na mysli věci božské). A přitom se domnívá, že mít na mysli věci božské znamená, že v neděli půjdu do
kostela (v lepším případě). Ale je třeba se vším důrazem říci, že pokud má člověk takové smýšlení, tak je jeho život
skandálním, je pohoršením. Není skandálním proto, že člověk (i křesťan)je slabý a hříšný člověk, že také podléhá
svým slabostem a hříchům. O tom zde není řeč. Ježíš označuje za skandální život takového učedníka, který má v první
řadě na mysli věci lidské. 

Dnes jsme tedy zváni k tomu, abychom pochopili, že není jiné cesty, než mít v první řadě
na  mysli  věci  božské.  Kdo  nemá  v první  řadě  na  mysli  věci  božské,  je  člověk,  který  je
nepřítelem  Ježíše,  jeho  protivníkem,  je  člověkem,  jehož  život  je  skandálním,  něčím
pohoršlivým.



20. neděle v mezidobí, 17. 8. 2014

Text evangelia: Mt 15,21-28

Drazí přátelé, úryvek dnešní neděle se nám může zdát velmi zvláštní, případně do jisté míry pobuřující. Dnešní
evangelijní úryvek nám totiž nepředstavuje Ježíše a jeho učedníky příliš lichotivě. Celkem třikrát nám evangelista
říká, že Ježíš odmítl vyslyšet prosbu kananejské ženy, ba co víc, činí tak dosti přezíravým způsobem. Přechází její
volání mlčením, případně ji v přirovnání označí za psíka (rozuměj „pohanského psa“). Dokonce i učedníci se připojují
k tomuto Ježíšovu jednání a přicházejí za ním s prosbou, aby tu ženu odehnal, protože ona je svým křikem ruší a oni
tak obtížněji  mohou naslouchat  tomu,  co Ježíš  říká (a oni přeci touží  po tom, aby jim ani jedno Ježíšovo slovo
neuniklo).

Ježíšova reakce nám tedy rozhodně nezapadá do představy toho, jak by měl jednat Kristův učedník. Znamená,
že si Ježíš vybral slabší chvíli a že se zde dotýkáme jeho slabosti, jeho lidských mezí? Jakým způsobem tedy vysvětlit
tuto Ježíšovu reakci a tato jeho slova?

Pro chápání jednotlivých biblických úryvků je vždy velmi důležité vnímat také pozadí oněch knih. Protože
když svatopisec (a u novozákonních knih to platí snad dvojnásobně) píše svou knihu (v tomto případě Matouš své
evangelium),  tak  tu  knihu  píše  konkrétním lidem,  konkrétní  církevní  komunitě.  A když  tedy vypráví  jednotlivé
příběhy o Ježíšově životě, snaží se přirozeně vyzdvihnout ty prvky, které se zvlášť týkají oné konkrétní komunity.
V evangeliích  tak  nemáme  zaznamenaný  jen  Ježíšův život,  ale  dotýkáme  se  také  nějakým způsobem otázek,  se
kterými se potýkaly první křesťanské komunity Ježíšových učedníků.

Evangelista Matouš psal své evangelium převážně židokřesťanské komunitě, tedy komunitě, která byla složena
z lidí, kteří pocházeli převážně z židovského prostředí. Zdůraznil bych hlavně ono slovo převážně. To znamená, že
v ní byli také tací křesťané, kteří pocházeli z pohanského prostředí. A můžeme si představit, jakým způsobem to v té
komunitě vypadalo, jaké místo tam tito pohanokřesťané měli. Můžeme říci, že byli jistě těmi, nad které se příslušníci
vyvoleného  národa  povyšovali  a  své  křesťanství  vyzdvihovali  nad  ostatní,  že  je  považovali  za  křesťany  druhé
kategorie. Tento úryvek, respektive i souvislost tohoto úryvku, jeho kontext, užívá evangelista Matouš k tomu, aby se
k této situaci vyjádřil a uvedl věci na pravou míru.

Není zcela od věci si představit, že evangelista Matouš vkládá do Ježíšových úst, respektive do této situace,
slova, která zaznívala v této komunitě. Totiž, že tito židokřesťané využívali situací, aby pohanokřesťanům zdůraznili,
že jsou z pohanského prostředí, že jsou to tedy stále pohanští psi (a když jsou to křesťané, naši bratři, tak užijeme
zdrobnělinu – psík), že jim bránili v tom, aby se projevovali (ať stichnou)…

A evangelista Matouš tedy využívá této události Ježíšova života, aby uvedl věci na pravou míru. Všimněme si,
že to nečiní tak, že by židokřesťany pokáral za to, že se považují za někoho víc, když jsou členy vyvoleného národa.
Matouš nepošlapává vyvolení, neříká, že Ježíšem toto vyvolení zaniklo. Zachovává to, že skutečně židokřesťané mají
onu důstojnost vyvoleného národa. Ale zároveň je zve k tomu, aby si uvědomili, že jako jejich předností je právě
příslušnost  k vyvolenému národu,  tak že i  pohané mají  něco,  čím vynikají.  A to je  jejich víra!  Na jiném místě
v Matoušově evangeliu Ježíš říkal, že takovou víru neviděl nikde v židovském národě (srov. Mt 8,10 – rovněž se
jedná o víru pohana – jedná se o velmi podobný příběh). 

Židkokřesťané si tedy mají vážit křesťanů, kteří pocházejí z pohanského prostředí, právě pro jejich víru. Od
nich se mají víře učit. Evangelista Matouš tak využívá této příležitosti, aby vyjádřil jednu velmi podstatnou a pro život
v komunitě velmi důležitou pravdu. Můžeme ho vyjádřit českým příslovím – „před nikým se neponižuj, nad nikoho se
nepovyšuj“. Slovy evangelia – ano, každý má svou důstojnost, každý má vlastnosti, kterými vyniká, kterými ostatní
převyšuje. Ale zároveň mohu ve společenství hledět na druhé, kteří mě zahanbují v jiných věcech. Každý má svou
jedinečnou důstojnost, své jedinečné a nenahraditelné místo ve společnosti. Nikdo není nahraditelný!!! (jaký opak
proti  různým kolektivním sportům,  kde  se  říká,  že  každý je  nahraditelný).  Společenství,  které  napadá,  separuje,
ponižuje jednoho svého člena, je společenstvím, které si neváží jiných hodnot, než těch, které si samo stanovilo jako
ty nejlepší.

Dnešní evangelium tedy můžeme brát také jako nádherný úryvek pro společenství Orlů. Vždyť
můžeme říci, že to samé, o čem Matouš hovoří ve vztahu ke komunitě, které píše, platí pro každou
komunitu, tedy i pro komunitu Orlů v Kolíně. Nehleďme na druhé jako na ty, kteří nám „nešahají ani
po kotníky“, nehleďme na druhé jako na ty, kteří jsou horší než my, ale hleďme na druhé jako na ty,
kteří nás v něčem zahanbují, kteří v něčem vynikají. A přitom si važme i své vlastní jedinečnosti,
svých předností. 



19. neděle v mezidobí, 10. 8. 2014

Text evangelia: Mt 14,22-33

Drazí přátelé, dnešní evangelijní úryvek nám překládá velmi krásný a známý příběh, událost, kterou mnoho
malířů rádo zachycuje. Příběh, který, i když asi nikdo z nás nikdy nebude kráčet po vodě, je pro nás přesto velmi
aktuální,  protože  zachycuje  a  popisuje  mnohé  naše  zkušenosti.  Každý z nás  prožívá  během svého života  nějaké
těžkosti, každý z nás se cítí být v některých životních situacích opuštěný, necítí Ježíšovu přítomnost. Každý z nás se
občas topí ve svých problémech. A o tom všem ten dnešní úryvek hovoří a předkládá nám určité myšlenky, jak v tom
svém životě jednat.

Pokusme  se  tedy  propojovat  historickou  zkušenost  učedníků  se  zkušeností  každého  z nás.  Můžeme
vyzdvihnout několik prvků, několik věcí, které evangelista zmiňuje. Svatý Matouš nám vypráví o tom, že učedníci
oné noci bojovali s větrem, bouří, že jejich loďka byla zmítána vlnami. Zachycuje tak stav lidského života. Ten není
romantickou plavbou, ale je to život, který je zmítán různými životními bouřemi,  různými těžkostmi. Evangelista
Matouš je v tom úryvku ještě specifičtější, než vysvítá z českého překladu. V řeckém textu nalezneme pro vyprávění o
tom, jak bouře útočí na loď užito sloveso „basanidzomenon“, což neznamená jen to, že vlny zmáhaly loď, ale lze to
také překládat slovy trápit, týrat, mučit, nechat trápit, namáhat se, být zmítán… Člověk, který se vydal na cestu,
je trápen, je týrán, je mučen tím, co na něho útočí. To není jen něco, co je pro lidský život obtížné, nepříjemné, ale
jedná se o něco, co lidský život skutečně napadá. Jedná se o něco, co člověka zasahuje, co ho trápí, co ho mučí, co mu
znepříjemňuje život. Evangelista Matouš nám tedy vypráví o tom, že lidský život je prožíván nejen na moři – na
nepřátelském území, ale říká také, že toto nepřátelské prostředí člověka trápí, týrá, mučí…

A evangelista Matouš nekončí u tohoto. Když vypráví o lidském životě, o životě Kristových učedníků, tak
vystihuje ještě jednu tíživou skutečnost. Zaznívá otázka, kde je Ježíš? Člověk svádí velmi těžký boj a zdá se, že Ježíše
to nezajímá, že on si je někde na opuštěném místě, někde v klidu, bez zájmu o člověka a bez starosti o něj. Člověk se
častokrát cítí být v těžkých situacích sám, bez pomoci, bez Boha.

K tomu se připojují také pochybnosti. Když už se Ježíš přeci jen objevuje, tak pochybují, že to Ježíš je. Zdá se
jim, že je to přízrak, že je to přelud. Kladou si otázku, zda se nenechali oklamat. Jak vlastní je lidskému životu to, že
se objevují pochybnosti. I věřící člověk pochybuje. Zmítán různými bouřemi, které život přináší, pochybuje, zda Bůh
skutečně existuje, zda nežije v klamu, zda víra v Boha není jen útěkem od reality, jen určitým přízrakem, spoléháním
se na něco, co neexistuje, co je klamem. A jak častokrát tento názor tento svět představuje. Jakoby víra byla jen
berličkou pro lidi, kteří nedokáží bojovat s bouří, která nastává. Jakoby byla jen projevem slabších jedinců.

A přesto nám v obou případech evangelista zdůrazňuje, že Ježíš není tím nepřítomným, že není klamem, že
není tím, v jehož věřit a u něhož hledat pomoc je klamem. Když je Ježíš na hoře, tak se tam modlí, je s učedníky
přítomen prostřednictvím modlitby, prostřednictvím vyprošování všeho potřebného v modlitbě. A když se učedníci
domnívají,  že je přízrakem, tak jim říká,  že není příznakem, ale že JE. On je tím,  který je, není přeludem, není
berličkou, není někým, kdo člověka vede do přeludu. On prostě JE. Ježíšovo představení se – Já jsem to, je jasným
odkazem na zjevení Božího jména. Ježíš se představuje ne jen jako prostě ten, kdo je, ale jako ten, kdo ve svém bytí je
ve  prospěch člověka  –  on  je  zde,  on  je  tu  pro  člověka.  Ježíš,  Bůh,  není  abstraktním bytím  kdesi  vzdáleným a
nezajímajícím se o člověka, ale je Bohem, který je zde, který je tu pro člověka. To ostatně i v tuto chvíli vyjadřuje
jeho jméno. Jméno Ježíš v překladu znamená „Bůh zachraňuje“. Jestliže Ježíš tedy říká učedníkům, že je, že je zde,
tak je zde jako Bůh, který zachraňuje. Člověk, který se tedy spoléhá na Boha, není tím, kdo žije v klamu, nebo kdo
věří v nějaké vzdálené božstvo, které s lidským životem nemá nic společné, ale je tím, kdo se spoléhá na Boha, který
ho zachraňuje.

A přeci evangelijní úryvek, vyprávějící o lidském životě, nekončí zde. Ještě se vypráví o tom,
že je člověk vyzván k tomu, aby opustil loďku, tu jedinou reálnou naději na rozbouřeném moři a
vydal se po moři kráčet. V tomto kroku víry se ukazuje pravá víra, v čem víra spočívá. Víra totiž
není jen nějakým vyznáváním, není vyřčením toho, že Ježíš je Bůh a podobně. Víra je krok, je to
způsob života. Věřící není ten, kdo něco vyznává, ale je tím, kdo nějak jedná. Víra, to je odvaha
k nemožnému, to je způsob života, to je kráčení po moři.



18. neděle v mezidobí, 3. 8. 2014

Text evangelia: Mt 14,13-21 

Drazí  přátelé,  po  třech  nedělích,  kdy  jsme  naslouchali  Ježíšově  řeči  v podobenství,  se  dostáváme  opět
k vyprávění o Ježíšově životě, jeho poslání a jeho skutcích. Dnes nám je předložen úryvek o zázračném rozmnožení
chlebů.

Na začátku našich úvah je dobré zdůraznit  určitou věc.  Když se v Písmu svatém mluví  o pokrmu,  tak se
nejedná pouze o skutečnost fyzickou, ale také o skutečnost duchovní. Pokrm je na antropologické rovině „zdrojem“
života. Bez pokrmu člověk zemře. A tak je otázkou, jaký pokrm přijímá, zda takový, který ho zabíjí, či takový, který
mu dává život, respektive, od koho pokrm přijímá. 

Jako výchozí bod dnešních úvah si vezměme popisování soucitu, čemuž se evangelista opakovaně věnuje.
Evangelista nám jak Ježíše, tak učedníky představuje jako lidi, kteří soucítí s přítomným lidem. Soucit učedníků se
projevuje tím, že když vidí, že se už připozdívá, že nastává večer, tak chtějí, aby Ježíš lid propustil, aby se mohl také
nasytit, aby mohl utišit své tělesné potřeby. Jejich vize tedy je, že pokrm (život) najdou tehdy, když odejdou pryč od
Ježíše. Evangelista nám krásným způsobem zdůrazňuje, jak je tato vize, tato představa, tento projev soucitu ze strany
učedníků, něčím lichým, mylným. Nejen že je otázkou, kde by lidé sehnali tolik chleba. Ale vždyť je navíc večer, to
znamená čas, kdy už rozhodně žádný chléb nenajdou, ani nedostanou.

I o Ježíšovi nám evangelista říká, že je mu líto zástupu. Ježíš v tu chvíli ale neposílá lid pryč od sebe, ale
naopak začne lid uzdravovat, respektive je nasytí chlebem. Zatímco učedníci se domnívají, že lidu pomohou, když
pošlou lid pryč od Ježíše, Ježíš moc dobře ví, že život, a to v hojnosti, je jen tam, kde je on. 

Tato  skutečnost  nás  vede  k úvahám  o  tom,  kde  my  hledáme  hojnost,  kde  hledáme  uspokojení  svých
nejniternějších potřeb, které se týkají lidského života. I my jsme jistě těmi, kteří soucítí s člověkem, těmi, kteří chtějí
pro člověka to nejlepší. A nyní je otázka, jakým způsobem projevíme tento svůj soucit. Budeme říkat a ve svém
životě, v tom jak ho prožíváme, také vyjadřovat, že je třeba jít pryč od Ježíše, že tam nalezneme to, co utiší naše
základní potřeby, nebo uvěříme tomu, že jedině v Ježíšově blízkosti, tam, kde je Ježíš, mohou být utišeny lidské touhy
a potřeby. 

Evangelista nám tuto skutečnost ukazuje ještě mnohem zřetelněji. To nám ale bohužel není patrné z úryvku
tak, jak je nám předkládán o dnešní neděli,  ale je to patrné z kontextu Matoušova evangelia. Mezi Ježíšovou řečí
v podobenstvích  a  dnešním  úryvkem  je  ještě  jedno  vyprávění  a  to  hostině,  která  byla  vystrojena  u  příležitosti
narozenin tetrarchy Heroda, o hostině, během které je zabit Jan Křtitel.

Z kontextu tedy vyplývá,  že dva po sobě jdoucí úryvky vyprávějí  o hostině.  V prvním případě se jedná o
hostinu v Herodově domě, o hostinu pro vybranou společnost, v druhém případě se jedná o hostinu pro ty, kterých je
Ježíšovi líto. První hostina je vystrojena u příležitosti narozenin, je oslavou člověka, ale nakonec, trochu paradoxně,
vede k zabití jiného člověka, ke zničení člověka. Druhá hostina je vystrojena u příležitosti bídy člověka a vede k jeho
povznesení. Je to hostina, která člověka nezabijí, ale která ho zachraňuje.

Učedníci ve svém soucitu jsou tedy těmi, kteří chtějí lid propustit, aby opustil Ježíše a šel si hledat sám své
nasycení,  aby  se,  obrazně  řečeno  vydal  na  Herodovu  hostinu,  která  člověku  nedává  hojnost,  ale  která  člověka
zlikviduje. Ježíš si je toho velmi dobře vědom, a tak nabídku apoštolů odmítá a postará se o to, aby lid byl nasycen
jím. 

A tak se nám zde opakuje jedna z nejzásadnějších výzev evangelijních úryvků. Člověk má veškerý svůj život
svěřit Bohu, jen u něho hledat a nalézat naplnění svého života a svou budoucnost. Můžeme si skutečně všimnout toho,
že nám to evangelisté prostřednictvím různých příběhů opakovaně zdůrazňují. A při pohledu na lidský život můžeme
pochopit, proč tomu tak je. Třebaže jsme k tomu opakovaně vyzýváni, tak přesto nemáme tolik odvahy se prostě
posadit na opuštěném místě a věřit, že Bůh se o nás postará – v tom dobrém slova smyslu, ne vy smyslu lenosti, ale ve
smyslu důvěry a totálního odevzdání se Bohu. Jsme těmi, kteří se opakovaně domnívají, že je třeba utéct od Ježíše
(kolik lidí v dnešní době říká, že nemůže v neděli chodit do kostela, protože musí pracovat, dělat tolik věcí…), že je
třeba vydat se do měst a vesnic, a tam si nalézt něco k jídlu, něco, co utiší mou přirozenou touhu po životě, něco, co
mě naplní štěstím a životem. Pochopme ale už konečně, že každý takový útěk je útěkem na hostinu Heroda, která se
původně zdá jako lepší hostina – vždyť se tam tancuje a hoduje, ale že se jedná o hostinu, která nakonec vede člověka
ke smrti. Evangelista nám prostřednictvím těchto úryvků chce toto zdůraznit, chce nám pomoci, abychom to pochopili
včas, totiž dřív, než pán podsvětí, ďábel, vydá rozkaz, že chce přinést na míse hlavu člověka, mou hlavu…



17. neděle v mezidobí, 27. 7. 2014

Text evangelia: Mt 13,44-52

Drazí přátelé, dnes jsou nám předkládána poslední tři podobenství o nebeském království. My zaměřme svou
pozornost na první dvě. Ta jsou si svým tématem podobná. A mohlo by se nám zdát, že Ježíš zde vlastně vypráví
dvakrát to samé – dva různé příběhy, podobenství, o tom samém. Ano, Ježíš vypráví dvě velmi podobná podobenství,
ale  zároveň  v každém  z nich  poutá  pozornost  posluchače  na  něco  jiného.  Bude  nám to  patrné  z toho,  když  se
podíváme na to, čemu Ježíš přirovnává nebeské království, protože podmět je v obou dvou podobenstvích odlišných.
Zatímco v prvním podobenství je podmětem, tedy tím, k čemu je připodobňováno nebeské království, věc – nebeské
království je podobné pokladu ukrytému v poli,  v druhém podobenství je podmětem člověk. Zde Ježíš neříká,  že
nebeské království je podobné perle – to by se jednalo skutečně o opakování. Ale v tomto případě Ježíš říká, že
nebeské království je podobné člověku, obchodníku s perlami. A to není maličkost. Obě dvě podobenství se doplňují
a zvou nás k celistvému pohledu. Nebeské království není jen vnější skutečnost, něco, co člověk může přijmout, ale je
také otázkou mého nasazení, je bytostně spojeno s člověkem a s jeho rozhodnutím. Nebeské království totiž není jen
něčím vnějším, co člověk přijímá, jako nějaký dar, nebo něco, co ve svém životě nalézá, ale je skutečností, která se
týká jeho života. Nebeské království je něčím člověku vlastní, je něčím, co odpovídá způsobu jeho života. Nebeské
království je buďto podobné člověku, který ho získává, nebo se člověka vůbec netýká.

To je rozdíl mezi oněmi podobenstvími. Nyní se pokusme nad těmi podobenstvími zamyslet trochu pozorněji.
V prvním podobenství je nebeské království přirovnáno pokladu v poli. Můžeme ono podobenství rozvádět trochu
více. Když člověk tento poklad nachází, předpokládá se, že na tom poli pracuje – jak jinak by ho našel. Našel ho
nejspíš tehdy,  když oral,  když  vykonával  určitou námahu.  Nebeské království  je tedy skutečnost,  která  vyžaduje
určitou námahu ze strany člověka. Zároveň je ale jasně řečeno, že onen člověk není vlastníkem onoho pole. Poklad
tedy není něčím, co mu patří, ale je něčím, co musí získat. Respektive když to obrátíme, nebeské království je pro
něho něčím překvapivým, něčím, s čím nemohl ani počítat, je nezaslouženým darem, který přesahuje veškerá jeho
očekávání. Nebeské království vždy bude něčím, co překoná veškerá naše očekávání, veškeré naše představy, vždy
překoná vše, co od něho očekáváme, respektive je darem, který zcela převyšuje svého příjemce. 

Ale Ježíš nekončí podobenství zde, ale říká, že člověk, který tento poklad nalezne, jde, prodá všechno, co má a
to pole koupí. Poklad nebeského království je pro člověka zbytečný, pokud člověk neudělá vše pro to, aby tento
poklad získal. Ježíš v tom podobenství říká, že člověk jde a prodá všechno, co má, aby získal to pole. Aby bylo
srozumitelné,  o  čem  mluví,  tak  tuto  skutečnost  ještě  více  rozvíjí  v onom  druhém  podobenství,  podobenství  o
obchodníkovi s perlami, kde zaměřuje naši pozornost právě na onoho člověka a na jeho jednání.

Nebeské království je podobné obchodníku s perlami. Můžeme říci, že tento člověk je tím, kdo těmito perlami
žije. Perly jsou pro něho poklad, jsou tím nejcennějším, co má. A Ježíš nám v podobenství říká, že tento člověk je
schopen a ochoten v jednom okamžiku toto všechno dát za jednu jedinou perlu. Ta perla má takovou hodnotu, že
obchodník je  schopen vzdát  se  všeho.  Každá ta  perla  má svou historii,  při  pohledu na každou tu perlu si  onen
obchodník vybaví nějaký příběh. Každá ta perla má svou hodnotu. V tuto chvíli je to nic, ve srovnání s onou perlou,
na kterou obchodník v tuto chvíli narazil. Tomu obchodníkovi dochází, že ve srovnání s nalezenou perlou je všechno,
co má, ničím. Je schopen se toho všeho hned vzdát. On už nepotřebuje žádné perly schovávat, aby měl k dalšímu
obchodům, nebo aby se měl čím oblažovat. Jediné, o co tu běží, je tato jediná perla.

Ježíš  v obou  dvou  podobenstvích  připojuje  ještě  další  věc.  Obě  dvě  postavy  –  jak  nálezce  pokladu,  tak
obchodník jednají naprosto stejně. Evangelista říká, že dotyčný jde, prodá všechno, co má a koupí. Jedná okamžitě a
zcela.  Poznává hodnotu nalezeného a bez váhání je schopen nasadit vše. U nálezce pokladu pak ještě nalezneme
přidané jedno přídavné jméno, a to, že se to odehrává v radosti – jde s radostí. Vsadit všechno, celý svůj život na
nebeské království, není prohrou člověka, není nějakým sebezáporem, něčím, u čeho se křiví obličej, protože se po
něm chce,  aby se zřekl  svého života,  ale  naopak je to  něco,  co naplňuje člověka radostí.  Ježíš  v  podobenstvích
nezaměřuje naši pozornost na to, čeho se dotyční vzdávají, ale na to, co získávají. Stejně tak i my bychom neměli
zaměřovat svou pozornost na to, čeho se vzdáváme, ale naopak na to, co získáváme. Vsadit vše na nebeské království,
prodat svůj život pro nebeské království, je největší výhrou v životě člověka.



16. neděle v mezidobí, 21. 7. 2014

Text evangelia: Mt 13,24-43

Drazí přátelé,  pokračujeme v naslouchání Ježíšovy řeči v podobenství.  Dnes slyšíme tři podobenství, která
nám představují další tři tajemství nebeského království. 

První podobenství – o pšenici a plevelu.
Nebeské království je semeno, které již bylo zasazeno (viz předchozí podobenství) a nyní klíčí a roste v tomto

světě. Nebeské království je již nyní mezi námi přítomno, i když ještě ne v plnosti. Když se pronesou takováto slova,
tak nejspíš každý zareaguje, jak můžeme mluvit o přítomnosti nebeského království, když kolem sebe vidíme tolik
zla. Nebo ještě více můžeme onu reakci rozvinout – kdyby byl Bůh, tak by nebylo zlo, kdyby se ujal vlády, tak by to
na zemi  nemohlo  vypadat  tak,  jak to  vypadá.  Na tuto  otázku reaguje první  podobenství.  Z něj  můžeme vyvodit
několik informací.Původcem zla není Bůh. Zlo není v jeho prvotním plánu. Slyšíme podobenství o tom, jak člověk (v
Ježíšově výkladu je tento člověk označen za Syna člověka,  tedy za Boha)  zasel  dobré semeno,  ale  pak přichází
nepřítel, který zaseje špatné semeno. Je to ďábel, který je nepřítelem nejen Boha, ale také člověka a který vsévá do
dobrého Božího stvoření zlo.  Bůh tedy není původcem zla.Přesto se přirozeně vyžaduje, aby Bůh vůči tomuto zlu
zaujal nějaký postoj. Podobenství nám ho představuje: Bůh není původcem zla, ale dopouští ho. Ježíš nám v onom
podobenství úžasným způsobem vysvětluje, proč tomu tak je. Předkládá tři důvody. Onen plevel, o kterém hovoří
dnešní podobenství, je rostlina, která je v počátku velmi podobná tomu dobrému semeni. Navíc se jedná o plevel,
který omotává své kořeny kolem dobrého semene. Vytrhnout rozpoznaný plevel tedy skoro jistě s sebou přináší také
vytrhnutí dobrého semene. Zničit plevel tedy znamená zlikvidovat také dobré semeno. Ježíš snad nemohl lépe vyjádřit
tuto pravdu o člověku. I člověk je velmi dobrý, i u něho došlo k tomu, že se do jeho života dostal plevel, u kterého je
někdy obtížné rozpoznávat, zda se jedná o dobro, či o zlo (někdy je mravní hodnocení nějakého skutku velmi obtížné
a  je  možné  ho vyjádřit  třeba  až  po  hodně  dlouhé  době)  a  především,  že  zlo  je  s  dobrotou  lidského  života  tak
propojeno, že vyhubit zlo by znamenalo zahubit také člověka, který je velmi dobrý. Bůh respektuje svobodu člověka,
dává mu možnost nápravy, obrácení. Kdyby tak Bůh nejednal, tak by každého z nás musel zahladit, protože každý
z nás, i když je sebelepší i když je světcem, přesto je prorostlý hříchem. Vidíme tedy, že Bůh nejedná zbrkle, nevynáší
okamžitý soud, neuskutečňuje okamžité řešení. Bůh dokáže být trpělivý, on ví, že v jeden moment přijde okamžik žní,
okamžik, kdy to dobré bude od špatného oddělené. Jeho jediným cílem v této době je, aby toho dobrého bylo při žni
co nejvíce.A ještě jednu věc můžeme zdůraznit, a to, že sesbíraný plevel nakonec slouží. Tento druh plevelu totiž
může být i užitečný. Když se tento koukol nechal vyrůst, tak se v Palestině, která nemá příliš dřevin, užíval jako
palivo. To je ta skutečnost, kterou častokrát opakujeme, když říkáme, že Bůh dokáže zlo využít. Bůh tedy nelikviduje
zlo v zárodku, ale nechává ho růst (nechte růst společně), aby ho následně na konci věků ještě využil. Předkládaná
podobenství  chtějí  ale  zdůraznit  především něco jiného.  Nejsou prostou  reakcí  na  to,  jak je  možné,  že  nebeské
království je již zaseto a přitom je zde zlo. Ježíš zaměřuje naši pozornost především na ono nebeské království (ne na
zlo) a zve nás k tomu, abychom se podíleli na růstu nebeského království, respektive na jeho zasévání v tomto světě.
Zaposlouchejme se pozorně do toho, co nám evangelista říká. Ono podobenství začal Ježíš slovy: nebeské království
je  podobné  člověku,  který  nasel  na  svém poli  dobré  semeno.  Zdůrazňuji,  že  nebeské  království  je  podobné
člověku, nikoli poli. Ježíš nevypráví toto podobenství o poli země, nevysvětluje primárně, jak je to zde na zemi, ale
když mluví o nebeském království, tak mluví o člověku. Člověk nemá zaměřovat svou pozornost na zlo kolem sebe,
ale má zaměřovat pozornost na dobro, které zasévá! Cílem života (a především křesťanského života) není nedělal zlo,
nehřešit, ale cílem lidského života je konat dobro. Tím, že člověk koná dobro, zasévá do země semeno nebeského
království. V následujících dvou podobenství pak Ježíš chce povzbudit člověka k tomu, aby toto dobro konal a aby
byl vytrvalý.

Podobenství o hořčičném zrnku
Žádné  dobro  není  tak  nepatrné,  aby  neprorazilo  a  jednoho  dne  nezvítězilo.  Ježíš  přirovnává  toto  dobro

k hořčičnému zrnku. Zrno, které je nepatrné, je menší než semena ostatních zahradních rostlin. Semeno, které člověk
může velmi jednoduše přehlédnout, vytratit… Semeno, které se zda tak nepatrné a zbytečné – co se stane, když se
ztratí, když nepadne do země? A přeci vyroste v keř, který je větší než ostatní zahradní rostliny a stává se domovem
mnoha ptákům. Ježíš tak říká, že není žádné dobro tak malé, aby bylo bezvýznamné. Každé dobré se může stávat
něčím velikým.  I  to  dobro,  dobrý skutek,  které  ostatní  přehlížejí,  za  které  ani  neděkují,  protože  ho považují  za
povinnost, nebo samozřejmost… Každé dobro má v sobě ohromnou sílu? Chceme překonávat zlo, vymýtit zlo? Pak to
neučiníme tím, že budeme zlo vytrhávat, ale že budeme zasévat dobro!

Podobenství o kvasu
Žádné dobro není tak malé, aby neovlivnilo celý svět. Jako kvas prokvasí celé těsto, tak každé dobro ovlivní

celý svět! A to není utopie. Naši předkové dospěli k poznání, že chce-li člověk změnit svět, pak musí změnit sám
sebe! Chceš změnit politickou situaci v naší zemi, pak změň sám sebe. Chceš změnit svého souseda, tak změň sám
sebe – staň se jeho kvasem. Když se podíváme do lidských dějin, můžeme vidět mnoho světců, kteří změnili sami
sebe  a  tím změnili  celý  svět.  Jako příklad  můžeme  uvést  dnes  aktuálního  sv.  Františka  z Assisi.  Co udělal  tak



převratného? A přesto dnes,  díky papeži,  který je ovlivněn jeho myšlením,  ovlivňuje miliardy lidí!  Žádné dobro
skutečně není tak malé, aby nemohlo ovlivnit a proměnit svět. 

Tato dvě podobenství potvrzují  předchozí Ježíšova slova.  Dobré vítězí  tím,  že je. Je sice maličké,  ale má
v sobě ohromnou sílu, která se v konečném důsledku stane zřejmou.

Snažme se tedy již nyní podílet na růstu tohoto nebeského království. Ani ne tak tím, že budeme kolem sebe
vymýtat zlo, jako spíše tím, že bude kolem sebe rozsévat dobro. Že budeme zasévat nepatrná semínka, která se zdají
být zbytečná, být nepatrná vůči tomu, co je kolem nás. Ale žádné dobro není tak malé, aby jednou nepřemohlo zlo.
Žádné dobro není tak malé, aby v našem životě nerostlo pro věčnost a aby v něm mohlo nalézt útočiště mnoho dalších
lidí.



15. neděle v mezidobí, 13. 7. 2014

Text evangelia: Mt 13,1-23 

Drazí přátelé, dnešní neděle nám předkládá začátek další z pěti Ježíšových řečí v Matoušově evangeliu. Této
řeči, kterou máme zaznamenanou ve 13. kapitole, budeme věnovat svou pozornost tuto a nadcházející dvě neděle.
Sedm podobenství, které se ve 13. kapitole nachází, nejsou vybrány a seřazeny v této části evangelia nahodile, ale
jedná se o podobenství, která odhalují tajemství nebeského království.

Ještě před tím, než se budeme věnovat prvnímu podobenství, je ještě dobré zaměřit se na úryvek dnešního
evangelia celkově. V něm si můžeme všimnout určité sendvičové struktury toho úryvku. Mezi vyprávění podobenství
a jeho výklad je vložen dialog mezi Ježíšem a jeho učedníky o tom, proč Ježíš mluví v podobenství. A zde zaznívají
slova o tom, že ne každému je dáno znát tajemství nebeského království, a že třebaže všichni slyší tato slova, tak
přesto ne každý v pravém slova smyslu slyší  (rozdíl  mezi  tím,  kdo slyší  a rozumí a tím,  kdo slyší  a nerozumí),
respektive že ne každý, kdo může hledět na Ježíšovo působení, toto jeho poslání skutečně vidí. A tak hned na začátku
této kapitoly nám zaznívá jasná výzva k tomu, abychom usilovali o to být těmi, kteří slyšíce slyší a vidouce vidí –
tedy chápou, co Ježíš říká.

A tomu se vlastně v jisté  míře  věnuje to  dnešní první podobenství  o rozsévači,  které  nám odhaluje  první
tajemství nebeského království. Můžeme říci, že u toho, kdo je disponovaný k přijetí živoucí Kristovy síly do svého
života (je dobrou půdou), je nakonec úspěch nebeského království ohromující. Třebaže se to na první pohled
nemusí zdát, přesto v životě tohoto člověka klíčí, roste a následně také nese plody semeno, které člověka otevírá pro
nebeské království.

Člověk tedy musí v první řadě usilovat o to, aby byl skutečně disponovaným k přijetí živoucí Kristovy síly,
aby ono slovo, které zaznívá, padalo do úrodné půdy. Právě „okolnosti“, to zda ono slovo udusí starosti, či přijde zlý a
slovo sebere… rozhodují o tom, zda slovo může nést plody, respektive zda patříme do skupiny těch, kdo slyšíce slyší,
či do skupiny těch, kteří slyšíce neslyší.

Pro ty, kteří jsou dobrou půdou, pak zaznívají ohromně povzbudivá slova. To podobenství nám vlastně říká, že
nám stačí soustředit se jen na to, abychom byli dobrou půdou. To, zda, a jaké plody pak slovo v dobré půdě přinese,
už nezávisí na člověku. Boží slovo dokáže v životě člověka, který je disponovaný, konat veliké věci. My už se pak
nemusíme o nic starat, nemusíme se o nic snažit. Ono slovo, nebeské království, v našem životě klíčí, aniž my na tom
máme nějaký podíl. Je to síla toho zrna, která dává klíčit. Já už se o to nemusím starat. A třebaže se mi zdá, že v mém
životě by to mohlo být ještě lepší, tak vědomí toho, že usiluji o to být dobrou půdou, být tedy tím, kdo slyšíce slyší a
vidouce vidí, stačí pro to, aby slovo mohlo klíčit a nést plody, respektive klíčit pro věčnost.

Právě z této perspektivy můžeme zakončit dnešní homilii připomenutím slov prvního čtení dnešní bohoslužby
slova (Iz 55,10-11). Můžeme říci, že pro člověka, který usiluje o to být dobrou půdou, dnes zaznívají slova proroka
Izaiáše: tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl,
vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.



14. neděle v mezidobí, 6. 7. 2014

Text evangelia: Mt 11,25-30

Drazí  přátelé,  v centru  dnešního  evangelijního  úryvku  stojí  Ježíšova  modlitba,  Ježíšův  chvalozpěv.  My
v dnešní homilii  zaměříme svou pozornost na trojí věc.  V první řadě se podíváme na obsah této modlitby,  co to
vlastně Ježíš oslavuje, respektive, co ho vede k tomu, aby takto velebil Otce. Pro ještě hlubší pochopení těchto věcí
pak pro nás bude důležité také věnovat naši pozornost kontextu tohoto úryvku. A to jak tomu, co po tomto Ježíšovu
chvalozpěvu následovalo – to je ta druhá část dnešního evangelijního úryvku, tak pak také tomu, co tomuto úryvku
předcházelo – to v této citaci není. Jedná se o text Mt 11, 20-24.Ježíš v této modlitbě oslavuje maličké, respektive to,
že právě jim je  odhaleno tajemství  nebeského království.  Ježíš  oslavuje maličké.  Kdo jsou tito  maličcí?  Dnešní
evangelium nám je dává do kontrastu vůči moudrým a chytrým. Pokud se na to podíváme povrchním způsobem, tak
bychom mohli dospět k mylnému pochopení. Na první pohled by se nám totiž mohlo zdát, že Ježíš zde oslavuje ty,
kteří jsou maličcí (prostí) intelektem, kteří mají malé vzdělání.Když se ovšem podíváme do řeckého textu, uvidíme, že
Ježíš  užívá  termín  „népios“, což  znamená  maličký,  ale  ve  smyslu  nedospělý,  dítě.  Maličkost  těchto  lidí  tedy
nespočívá v jejich intelektuální zaostalosti, ale je zde kladen velký důraz na určitou závislost – maličký v tomto slova
smyslu je ten, kdo žije ve vztahu určité závislosti na někom jiném, totiž na Ježíši a skrze něho na Otci. A právě tito
jsou kladeni do kontrastu vůči moudrým a chytrým. Za moudré se totiž považují ti,  kteří  všechno vědí,  znají na
všechno odpovědi,  všemu rozumí.  Je to člověk,  který si  vystačí  sám.  Chytrý  je  zase takový člověk,  který je  už
dostatečně chytrý na to, aby si určoval život sám. On už přeci ví, co je správné a co nikoli, co mu prospívá a co mu
škodí, tak kdo mu má co říkat, jak má prožívat svůj život. Ježíš zde tedy velebí ty, kteří jsou maličcí, kteří si sami
nevystačí, kteří všechno nevědí, ale kteří mají přirozený sklon a touhu prožívat svůj život v závislosti na Bohu. Pak se
stávají ještě srozumitelnější slova, která v Ježíšově modlitbě dále následují. Ježíš připojuje slova o tom, kdo zná Syna,
a kdo zná Otce. Jen Syn zná skutečně Otce. Jen člověk maličký, který žije v synovské závislosti, jen syn zná Otce.
Dobře nám budou tato slova srozumitelná, pokud použijeme příklad ze života, se kterým se setkala většina rodičů,
jejichž děti již dospěly. Víme, že děti v době puberty prožívají určitý vzdor vůči svým rodičům – už jsou dost moudří
na to, aby jim rodiče zasahovali do života. Jsou dost chytří, aby si sami určovali pravidla svého života. Jejich rodiče
už tedy pro ně častokrát nejsou pomocí, ale někým, kdo jim brání prožívat opravdu svůj život. Ten kdo odmítá Boha,
protože je přeci dostatečně moudrý, a tak si vystačí sám, pro toho Bůh není vnímán jako Otec, ale jako někdo, kdo mu
brání dostatečně si užívat svůj život, kdo ho nechápe, kdo ho omezuje. Kdo je moudrý a chytrý, ten nemůže mít Boha
za Otce. Kdo je ale maličkým, kdo je ve svém životě závislým na Bohu, ten Boha poznává jako Otce, jako toho, kdo
ho miluje, kdo pro něho chce to nejlepší, kdo se všemožně vynasnaží udělat vše pro to, aby jeho život měl svůj smysl,
své směřovaní, své naplnění. Kolik lidí trpí duchovní pubertou (v tom negativním slova smyslu).Naším prvořadým
úkolem by tedy mělo být toužit po tom být, či se stávat maličkými, těmi, kteří svůj život prožívají v  závislosti na
Bohu, na svém nebeském Otci. Nebýt tedy těmi chytrými, kteří si už život vedou sami, kteří si dělají věci podle
svého,  ale  být těmi,  kteří  jako dítě  prožívají  svůj  život v neustále  závislosti  na Bohu. Po oné Ježíšově modlitbě
následuje Ježíšovo pozvání, které se v předchozích úvahách stává ještě srozumitelnější. Právě zde se ukazuje onen
diametrální rozdíl mezi člověkem chytrým, který si vede život sám a člověkem maličkým. Člověk chytrý se snaží
najít své štěstí sám. Můžeme uvažovat, za čím vším se člověk honí, v čem všem hledá své uspokojení, své štěstí.
V penězích,  v postaveném baráku, v kariéře… A víme,  že takový člověk chce stále  víc  a víc,  protože není stále
uspokojený. Chce mít ještě támhleto, protože to má soused a protože on nějak cítí, že bez toho nemůže být skutečně
šťastný. Na tom je vystaven dnešní svět. Ekonomická honba za mnoha věcmi, která v konečném důsledku člověku
štěstí nedá (štěstí se jeví být vždy o stupínek výš, než jsem já), ale která člověka vysaje, zničí. Člověk skončí ve své
honbě za štěstím jako uštvaný otrok.Naopak Ježíš dává jednoduchou radu – nechci nic jiného, než abyste přišli ke
mně,  a  u mě najdete  občerstvení,  u mě najdete  spočinutí,  klid,  štěstí… Stačí  tak málo,  stačí  prožívat  život  jako
maličký, stačí prožívat svůj život v Ježíšově blízkosti. Ježíš neslibuje, že zbaví člověka jha, ale ujišťuje ho, že jeho jho
netlačí a jeho břemeno netíží. Těsně před tímto „výkřikem“ radosti (chvalozpěvem) Ježíš vyjadřoval zcela opačný
pocit.  Bezprostředně  před tímto  chvalozpěvem Ježíš  plakal  nad  těmi,  kdo nepřijímají  Slovo.  Ježíš  pronáší  dvojí
„běda“, výčitku, že ačkoli se v jejich městech, potažmo v jejich okolí a jejich životech dějí tak velké věci, že přesto se
jejich život neproměňuje. A tak můžeme říci, že i nám dnes zaznívá tato dvojí volba. Běda těm, kdo odmítají vidět
Boží  mocné  a  milosrdné  působení  ve  svých  životech,  kdo  jsou  chytří  a  svůj  život  si  vedou  sami,  ale  naopak
blahoslavení,  kdo jsou maličcí,  kdo vidí  velké Boží  věci  ve svém životě,  kdo uznávají  svou závislost  na Bohu,
nemohoucnost  svého  života  bez  Boha.  Jaká  slova  budou  patřit  nám?  Bude  dnes  Ježíš  plakat  nad  tím,  jak  se
rozhodujeme, nebo bude dnes znovu z Ježíšova slova tryskat radost – velebím tě, Otče, Pane nebe a země. 



Slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. 2014

Text evangelia: Mt 16,16-19

Drazí přátelé,  na dnešní neděli připadá slavnost dvou hlavních postav počátku křesťanské epochy,  svatých
Petra a Pavla. Já bych se společně s Vámi zaměřil nikoli na tuto slavnost, ale na evangelijní úryvek, který o této neděli
zaznívá. Jedná se totiž o krásný příklad toho, jak evangelista dokázal s celku srozumitelným a jednoduchým úryvkem
velmi mistrně pracovat a jak dokázal do jednoduchého úryvku vložit hluboké poselství.

Tento Matoušův úryvek bývá pokládán za základ a potvrzení Petrova primátu a v důsledku toho také primátu
jeho nástupců, papežů. My to v tom úryvku dokážeme jistě rozpoznat – vždyť je Petrovi svěřena starost o klíče. Když
se ale na ten úryvek podíváme ještě mnohem pozorněji a podrobněji, uvidíme, že evangelista Matouš dokázal v těchto
pár verších vyjádřit ještě mnohem více.

Evangelista Matouš psal své evangelium převážně židokřesťanské komunitě, tedy těm věřícím, kteří pocházeli
ze židovství. Matouš tím pádem může pracovat s tím, že jeho adresáti znají velmi dobře Písma SZ a rovněž znají
dobře židovské zvyky a tradice, židovské reálie. A tak ve svém úryvku může učinit velmi mnoho nepatrných náznaků,
které  se  nám,  křesťanům z pohanství,  zdají  být  bezvýznamné,  jsou  nesrozumitelné,  ale  přitom pro  křesťany  ze
židovství jsou velmi výmluvné.  A ony prvky při  své nenápadnosti  nejsou zbytečné,  ale  jejich prostřednictvím je
zdůrazněna Petrova postava, jeho postavení a jeho důležitost v životě církve. 

V první řadě je důležité si uvědomit, do jakého kontextu Matouš tento úryvek zasazuje. Protože se tato událost
neodehrává v ledajaký den, ale naopak v den jedinečný, velmi významný. Když si vezmeme do ruky Písmo svaté a
nalezneme tento úryvek, a budeme číst, co následuje po něm, tak narazíme na příběh o Ježíšově proměnění na hoře,
který je uvozen časovým označením: „Po šesti dnech“. Šestý den po události u Césareje Filipovy, kde Petr vyznává
v Ježíši Mesiáše, následuje vyprávění o Ježíšově proměnění. Někteří exegeté se domnívají, že k proměnění na hoře
Tábor došlo v kontextu svátku Yom ha sukkot, totiž svátku stánků – samotné proměnění pak dostává mnohem hlubší
smysl a rovněž Petrův návrh o stavbě tří stanů se stává srozumitelnějším. A šest dní před svátkem stánků slavili židé
jiný významný svátek, Yom – ha – kippurim, totiž den smíření. Pokud tedy přijmeme toto počítání, pak můžeme říci,
že Petrův rozhovor s Ježíšem u Césareje Filipovy se odehrál o svátku smíření. 

Co se o tomto svátku v židovském prostředí dělo? V den smíření velekněz vstupoval do svatyně, přinesl
oběť, při které byly lidu odpuštěny hříchy a poté na skalnatém výběžku, který byl považován za základ světa,
vyslovil Boží jméno. Jedná se o den, kdy se Izraelská pospolitost, jako celek, očišťuje, kdy vstupuje do jedinečného
vztahu s Bohem a kdy jedinkrát za rok může velekněz v tom nejsvětějším místě vyslovit Boží jméno.

Velekněz byl v Ježíšově, tedy v době Římské okupace, nejvýše postaveným židem v hierarchii moci. Římané
mu zachovali několik privelégií, jejichž pomocí velekněz mohl vést svůj lid v náboženských otázkách. Byl to takový
ochránce  náboženského  života  židovského  národa.  A  v tomto  úryvku  Matoušova  evangelia  je  Petr  především
představen  jako  nový  velekněz  –  jeho  jménu  Šimon,  syn  Jonášův  je  velmi  podobné  jménu  prvního  historicky
doloženého velekněze, tak jak nám to podává kniha Sir 50,1. Jméno, které Petr přijímá, totiž Kéfas, je pak velmi
podobné jménu současného velekněze, totiž Kaifáše, Kaifa. Petr tak má jméno prvního historického velekněze i toho
posledního, současného.

Úloha velekněze  o svátku smíření  byla  velmi  důležitá  a  jedinečná.  On vstupoval  do chrámu na  skalnatý
výběžek, kde mohl jednou za rok pronést Boží jméno. Úryvek Matoušova evangelia hovoří o tom, že Petr je nazván
skálou, kamenem, na kterém bude založený nový chrám, nový svět, totiž církev. A zároveň se říká, že tento Petr
vyslovuje Boží jméno, když říká, kým Ježíš je – ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Tím plní úlohu velekněze, který
jednou za rok na skalnatém výstupku pronášel Boží jméno.

Hlavním poselstvím dne smíření bylo odpuštění hříchů. A to máme přítomno i zde, a to dokonce dvojím
způsobem. Především hned v následujících slovech slyšíme Ježíšovu předpověď o utrpení – ona je dána do úzké
souvislosti  s tímto  dnem smíření.  Avšak odpuštění  hříchů, které  Ježíš  přinese svou smrtí,  je již nyní  svěřeno do
Petrových rukou – co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.

Vidíme tedy, co Petrovo vyznání přináší. Kromě toho, že Petr je tak skutečně představen
jako velekněz nové církve, tak především je představen jako ten, kdo se skutečně staví do čela
těch, kteří  vyznávají Kristovo jméno. A na příkladu sv.  Petra,  tak jak nám to ukazuje ten
dnešní  úryvek,  můžeme  vidět,  že  vyznávat  Kristovo  jméno  je  úzce  spojeno  se  odpuštěním
hříchů.



12. neděle v mezidobí, 22. 6. 2014

Text evangelia: Mt 10,26-33

Drazí přátelé, v liturgickém roce jsme se opět dostali k liturgickému mezidobí, které nás bude provázet až do
konce tohoto liturgického roku (přibližně do konce listopadu). Vrátili jsme se tak k Matoušovu evangeliu. Před postní
dobou jsme naslouchali Ježíšově horské řeči. Její závěr jsme přeskočili a 12. neděle v mezidobí nám předkládá úryvek
z další Ježíšovy řeči, z 10. kapitoly, která obsahuje tak zvanou Ježíšovu misijní řeč, tedy řeč, ve které Ježíš hovoří o
poslání svých učedníků.

V tom dnešním úryvku můžeme vyzdvihnout čtyři prvky:  nutnost hlásání; povzbuzení k tomu, že Ježíšův
učedník nemá mít strach; vyjádření starosti, kterou má Bůh o nás; otázka přiznání se ke Kristu.

Ježíšův učedník, tedy křesťan, je povolán k tomu, aby pokračoval v Ježíšově poslání, aby hlásal evangelium.
Když se uděluje svátost křtu, tak hned po té, co je křtěný třikrát polit vodou (je mu udělena svátost křtu) následuje
mazání olejem křižmo, při kterém se mimo jiné říká: „jako Bůh pomazal svého Syna na kněze, proroka a krále,
označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky“. Každý pokřtěný je pomazaný k podobě Krista-
proroka. Hlásat evangelium je jeho přirozeností, je něčím, co vyvěrá z jeho křesťanského života. Na tomto základě
hovoříme mimo jiné o tak zvaném misijním poslání církve, či o jejím misijním charakteru. Každému pokřtěnému tedy
musí být nutně vlastní hlásat evangelium. Ale jak? Můžeme rozlišit dvojí způsob – svým životem a svým slovem.
Církevní dokumenty to pak specifikují, když říkají, že každý pokřtěný má povinnost hlásat evangelium svým životem
naprosto nutně za všech okolností a svým slovem naprosto nutně za určitých okolností. Jeho život má být v každém
okamžiku životem křesťana, totiž toho, kdo svým životem svědčí o Kristu. Svým slovem má o něm mluvit nutně
tehdy, kdy je dotazován.

A  právě  k tomuto  povolání,  které  je  přirozené  každému  pokřtěnému,  zaznívají  Ježíšova  slova.  Ježíš
povzbuzuje své učedníky k tomu, aby neměli strach. Hlásání evangelia s sebou v každé době nutně přináší nějaké
těžkosti.  Žít  jako křesťan bude v každé společnosti něčím, co bude druhé provokovat. Na jiném místě Ježíš říká,
jestliže nenáviděli mě, budou nenávidět i vás. Ježíš tuto nenávist nezamlčuje, nepopírá. Ale zároveň povzbuzuje své
učedníky,  že není proč mít  z toho strach.  Lidé mohou zabít  tělo,  ale duši zabít  nemohou.  Mohou utišit  hlas,  ale
nemohou utišit slovo, odkaz.

Ježíš navíc ujišťuje své učedníky o tom, že Bůh se o ně stará. Jeho učedník se nemá proč bát – nebojte se, máte
větší cenu, než všichni vrabci. Třebaže je Kristův učedník tímto světem odmítán, pomlouván, shazován, přesto má
svou cenu. Přestože je mu vylhaně připisováno mnoho věcí, přesto mu nikdo nemůže vzít jeho důstojnost. O něčem
podobném hovoří také první čtení bohoslužby slova této neděle (viz Jer 20,10-13 – Hospodin je se mnou jako silný
bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnout; bude
to věčná hanba, nezapomene se na ni).

Poslední, o čem Ježíš mluví v tom dnešním evangelijním úryvku, je otázka přiznání se k němu. Kdo se k němu
přizná před lidmi,  k tomu se přizná i on před svým Otcem, respektive kdo ho zapře, toho zapře i on. Být věrný
evangeliu a hlásat evangelium tedy není otázka dobrovolnosti, nebo něco navíc. Je to otázka života a smrti,  je to
otázka toho, zda jsem skutečně Kristovým učedníkem, tím, kdo se k němu hlásí, nebo zda jsem tím, kdo se od něho
distancuje, kdo se za Ježíše stydí. Je to rozhodnutí o věčnosti.



Slavnost Nejsvětější Trojice, 15. 6. 2014

Text evangelia: Jan 

Drazí  přátelé,  na  dnešní  den  připadá  v liturgickém  roce  slavnost  Nejsvětější  Trojice.  Jedná  se  o  jedno
z největších tajemství křesťanské víry. V životě sv. Augustina, velkého teologa přelomu 4. a 5. stol., se vypráví jedna
legenda: „Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit  tajemství Svaté Trojice, když
uviděl malého chlapce, který běhal od vody tam a zpět k jamce na břehu. Chlapec nosil v mušli vodu z oceánu a
vyléval  ji  do  malé  jamky  v písku.  Biskup  z Hippo  k němu  přistoupil  a  zeptal  se  jej:  „Chlapče,  co  to  děláš?“.
„Pokouším se přelít celé moře do této jamky“, odpověděl se sladkým úsměvem chlapec. „Ale to je nemožné, mé
drahé dítě,  ta jamka nemůže pojmout všechnu tu vodu“, řekl Augustin.  Chlapec přerušil  svou práci,  postavil  se,
podíval  se  světci  do  očí  a  odpověděl:  „Není  to  o  nic  nemožnější,  než  to,  co  se  pokoušíš  udělat  ty  –  pochopit
nesmírnost tajemství Svaté Trojice svým nepatrným rozumem“.

Ano, tajemství Nejsvětější Trojice je tím, co zůstává tajemstvím. Ale přesto je pro nás, kteří jsme byli stvořeni
k Božímu obrazu (srov. Gen 1,27n), nezbytně nutné o tomto tajemství uvažovat, protože ono odhaluje v nějaké míře
pravdu také o nás samých.

Věříme v jednoho Boha, který je ve třech osobách. Jednoho Boha, který není osamocený, není samotář, ale
jednoho Boha,  který  je  ve  vztazích.  Jsou to  právě  vztahy,  které  „vytvářejí“  v jednom Bohu tyto  odlišné  osoby.
Katechismus  katolické  církve  k tomu říká:  je  to Otec,  který plodí,  Syn,  který je  plozen  a Duch svatý,  který
vychází.  Tyto vztahy jednotlivé osoby v Bohu od sebe odlišují, ale nikoli oddělují. Jsou to vztahy, které ještě více
prohlubují  jednotu  v Bohu.  Jedná  se  o  tak  zvanou  perichorezi,  tedy  společenství,  v němž se  jednotlivé  osoby
navzájem pronikají a přebývají v sobě navzájem. Jednotlivé osoby v Bohu se od sebe liší vzájemnými vztahy. Ale
v těchto vztazích lásky, kdy se jedna osoba dává cele druhé, vytváří skutečnou jednotu. 

A to je věc, kterou si dnes můžeme více zdůraznit, a říci, že my, kteří jsme stvořeni k  Božímu obrazu, bychom
měli být Bohu v tomto podobni. I my bychom měli být těmi, kteří vstupují svými vztahy „do společenství, v němž se
jednotlivé osoby vzájemně pronikají a přebývají v sobě navzájem“.

Člověk je bytost vztahová. Nějaké „já“ se stává zřejmým v okamžiku, kdy je zde nějaké „ty“. Kdy se začne
k tomuto „ty“ vztahovat, kdy s ním začne vstupovat do nějakého společenství. Člověk tedy nutně potřebuje vstupovat
do vztahů. Člověk není a nemůže být samotář, nemůže svůj život prožívat osamoceně, ale nutně ho musí prožívat ve
společenství.
A nyní se odhaluje rozměr oné vztahovosti. V Bohu jsou to jednotlivé osoby, které se ve svých vztazích zcela dávají a
v tomto dávání se se pronikají a přebývají v sobě navzájem. Jen pro to a právě pro to, že tyto osoby vstupují do vztahu
lásky, kdy se jeden dává zcela tomu druhému, může vznikat takové společenství, kde není nejen osamocenost, ale kde
není také egoismus, kde je naopak harmonie a jednota. Není to společenství, kde si každý dělá jen to svoje. A už
vůbec to není společenství, kde jeden jedná proti druhému. Můžeme zcela bez problémů říci, že v Trojici platí ono
mušketýrské jeden za všechny, všichni za jednoho. Osoby v Trojici nejsou soupeři, ani nejsou sólisté. Cokoli koná
jedna osoba, to konají všechny osoby, to koná celá Trojice. Tajemství Nejsvětější Trojice nám ukazuje, jak máme
prožívat svůj život my. Že nutně musíme vstupovat do společenství, respektive jak v tomto společenství života svůj
život prožívat. Když vezmeme to nejzákladnější společenství lidské osoby – manželství (rodinu). Jak jinak by to ve
společnosti  vypadalo,  kdybychom  uskutečňovali  to,  že  jsme  stvořeni  k Božímu  obrazu  a  napodobovali  Boha
v utváření tohoto vztahu? Kde by manželství (rodina) bylo společenstvím lidí, kde se jeden zcela vydává druhému
(jak je to ostatně vyjádřeno v manželském slibu – odevzdávám se ti). Kde manželé nejsou soupeři, egoisty, kteří se
snaží prosadit svou, ale kde usilují o to, aby se zcela dali druhému. Kdyby manželství nebyla soubojem toho, kdo
prosadí svůj záměr, ale naopak „soubojem“ o to, kdo prosadí to dobré pro toho druhého, pak by manželství byla
skutečně společenstvím, kde se jednotlivé osoby vzájemně pronikají a přebývají v sobě navzájem. Tím, že bych přál
dobré tomu druhému a usiloval o to dobré pro něho, bych vlastně přál dobré sobě samému.A takto bychom mohli
pokračovat dál. Můžeme uvažovat o jednotlivých společenstvích (Orel, obec, národ…). Kdyby tato společenství byla
plná lidí,  kde jednotlivci  vstupují  do vztahu tím způsobem,  že se  chtějí  zcela  dávat  druhým,  pak by to  v těchto
společenstvích vypadlo zcela jinak. Kdyby náš národ nebyl plný lidí, kteří usilují jen o svůj prospěch, ale spíše hledí
na prospěch všech ostatních, tak by se v naší společnosti žilo zcela jinak. A pak zde platí také jednoduchá matematika.
Když prožívám svůj život v touze prosadit se sám, tak o mé blaho usiluje jediný člověk (já). Když by všichni měli
smýšlení, že chtějí dobro druhých, tak o mé blaho usilují všichni ostatní (tedy tisícinásobně více lidí)!



Seslání Ducha svatého, 8. 6. 2014

Text evangelia: Jan 20,19-23; Sk 2,1-11

Drazí  přátelé,  po padesáti  dnech jsme dospěli  ke konci velikonoční  doby.  Konec tohoto 50 dní trvajícího
slavení je „obstarán“ slavností Seslání Ducha svatého. Můžeme říci, že seslání Ducha svatého pro nás může být těžko
srozumitelné  bez  Kristova  vzkříšení,  ale  zároveň  že  Kristovo  vzkříšení  je  bez  seslání  Ducha  svatého  stále
nedostatečné.  Kristovo vzkříšení se stává srozumitelným a pro nás důležitým teprve v momentě,  kdy do lidského
života vstupuje oživující prvek Ducha svatého. I učedníci byli sice plni radosti z Kristova vzkříšení, ale dveře otevřeli
a začali jako Kristovy učedníci žít také navenek teprve po padesáti dnech, po té, co byl v  jejich životech vylit Duch
svatý.V naší jazykové oblasti se bohužel mylně vnímá, že křesťan je ten, kdo je pokřtěný. Slovo křesťan, je od slova
Kristus. Křesťan je tedy „kristovec“, ten, kdo patří Kristu. Ale ono je vlastně i toto vnímání nedostatečné. Protože
slovo  Kristus  znamená  „Pomazaný“,  rozuměj  Duchem svatým.  Křesťan  je  tedy  ten,  kdo  je  pomazaný  Duchem
svatým, kdo je plný Ducha svatého a kdo v tomto Duchu prožívá svůj život.A kdo je to Duch svatý? Já bych nyní
vyzdvihl tři charakteristiky, které zároveň ukazují, jak prožívá život křesťan, který je plný Ducha svatého.

1. V Nicejsko-cařihradském vyznání víry vyznáváme v českém předkladu Ducha svatého jako dárce života.
Ale když se podíváme do řeckého textu vyznání víry, tak tam je užito slovo „zóopoion“, což je spojení dvou slov –
„zóe“ – život a „poiein“ – konat. Duch svatý tedy není jen dárce života ve smyslu oživovatele, ale je dárcem života ve
smyslu toho, kdo život tvoří, utváří. On je tvůrcem života. Být naplněn Duchem svatým tedy znamená být naplněn
nejen oživujícím Duchem, ale znamená to mimo jiné být naplněn také Duchem, který utváří  můj život, který ho
formuje. My jsme povoláni k tomu, abychom byli plni života, abychom byli naplněni životem.

Být naplněn Duchem, který utváří život, znamená být tím, kdo se nechává Bohem ve svém životě formovat.
Být tím, kdo nevede svůj život podle svého, podle svých záměrů, podle svého smýšlení, ale že to má být Bůh, Duch
svatý, kdo formuje, utváří a vede náš život. Náš život není životem těch, kteří si plní svá přání, kteří si vedou svůj
vlastní život, do kterého zvou Boha, ale život křesťana je životem toho, kdo je veden Duchem svatým, jehož život je
tímto Duchem utvářen a formován. V tomto slova smyslu být plný života znamená být tím, jehož život vede Bůh.

2.  Druhý prvek můžeme vypozorovat v dnešním evangelijním úryvku. V něm slyšíme o tom, jak vzkříšený
Ježíš přichází mezi své učedníky, jak na ně dechne a říká jim, aby přijali Ducha svatého. Ježíš v Janově evangeliu
opakovaně předává Ducha svatého dechnutím, vydechnutím.  Ať to bylo na kříži,  tak ať to je po vzkříšení.  Ježíš
předává Ducha svým dechem.

Tím je vyjádřeno dvojí. Jednak to, že Duch svatý je dechem, tedy tím, co je v životě člověka živé, co dává
člověku život, co okysličuje jeho život, co ho činní vitálním. Bez dechu člověk umírá. V antropologickém vnímání je
dech spojen se životem. Kde není dech, tam není život. Jestliže Ježíš předává Ducha dechnutím, tak předává skutečný
život. Jen v Duchu člověk může skutečně žít.

Ježíš na ně dechne – vydechuje svůj život. Když dává Ježíš učedníkům Ducha svatého, tak jim dává svého
Ducha, dává jim svůj život.  Kristův učedník,  který je naplněný Kristovým Duchem má právě toho Ducha, který
působil v Ježíšově životě tak podivuhodným způsobem, má toho Ducha, který oživoval Ježíše. Být naplněný Duchem
svatým znamená mít toho Ducha, kterého měl Ježíš, mít podíl na tom životě, který žil Ježíš. Mohli bychom říci, že
bychom měli žít ten samý život, jako žil Ježíš zde na zemi.Pokud opakovaně uvažujeme o tom, jak Ježíš hovoří o
křesťanském životě a jak ho máme prožívat. Pokud před nás staví věci, které na nás mohou působit jako nedosažitelné
ideály, jako příliš velké nároky, kterými vás ubíjím, pak je třeba připojit ono druhé. Ježíš nepředkládal pouze učení,
pouze nároky, ale dával svým učedníkům také vše potřebné k tomu, aby tak mohli skutečně žít. Dal jim svého Ducha,
toho Ducha, který působil v něm. My máme možnost žít, jako žil Ježíš – Ježíš nám dal vše, co k tomu potřebujeme.
3. A tím se dostáváme ke třetímu prvku, který můžeme vidět v dnešním prvním čtení. V něm slyšíme o tom, co Duch
svatý dělá s učedníky. Vše je shrnutou větou zbožných židů, kteří se podivují nad tím, jaktože všichni slyší, jak jejich
jazyky hlásají velké Boží skutky.  My se častokrát zastavujeme u toho, že mluví v jazycích.  Já bych ještě jednou
přečetl onu větu –  slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky. Já bych řekl, že spíše je podivné to, že
hlásají velké Boží skutky. Domnívám se, že v křesťanském prostředí by nebylo ani tak velkým překvapením, kdyby
lidé  mluvili  v jazycích,  jako  kdyby  začali  hlásat  velké  Boží  skutky.  Domnívám  se,  že  to  je  to  mnohem
pozoruhodnější. A že to pozoruhodné je, že všichni rozumí. Rozumět nemusím jen jazyku, ale mohu rozumět způsobu
života. Způsobem svého života hlásají velké Boží skutky.

Na konci 19. stol. působil v německé oblasti filosof Friedrich Nietzsche, který pronesl památnou větu, „Bůh je
mrtev!“. Pronesl ji mimo jiné při pohledu na život mnoha křesťanů, kterým vytýkal, že by mohli vypadat alespoň
trochu více vykoupení.  Slavnost Seslání Ducha svatého tak v tomto kontextu před nás staví otázku, zda se o nás
křesťanech dá říci, že způsobem svého života ukazujeme na mrtvého, či na živého Boha.



7. neděle velikonoční, 1. 6. 2014

Text evangelia: Jan 17,1-11a

Drazí  přátelé,  dnešní úryvek je ze začátku 17.  kapitoly,  tedy ze začátku tak zvané Ježíšovy Velekněžské
modlitby. Úvod této modlitby před nás staví otázku věčnosti.

Každý člověk chce žít, případně touží po lepší budoucnosti. Je to něco, co je v každém člověku, je to jeho
přirozenost, něco, co je mu vlastní. A tak je před každého člověka položena otázka, jak se s touto touhou vypořádá.

Domnívám se, že v dnešní většinové společnosti převládá postoj, kdy člověk své naděje po životě věčném
vkládá do různých pozemských skutečností. Já bych vyzdvihl především dvě oblasti, a to oblast kosmetiky a oblast
medicíny. Lidé se snaží udržovat svůj zevnějšek, snaží se pečovat o své tělo, respektive žít zdravě, a tak si prodloužit
období vitální části svého života. V dnešní době je velmi důležité, aby člověk nevypadal na svůj věk. Rovněž v oblasti
medicíny se udělal  velký pokrok. Dokážeme prodlužovat  život  lidem, kteří  by bez různých lékařských zásahů a
různých přístrojů již  dávno nežili.  A to  vše  v touze  zachytit  život  a  prodloužit  ho.  Nechci  tím kritizovat  oblast
kosmetiky a medicíny, naopak, je to velmi dobré. Chci ale jen poukázat na to, že právě do těchto oblastí se vkládají
lidské naděje jako do toho, co může člověku prodloužit život. Ale zdůrazněme právě ono slovo „prodloužit“. Takové
počínání člověka nevede k tomu, že by člověk žil, ale jde jen vlastně o prodlužování. A to vede někdy k absurditě.
Protože vlastně prodlužuji častokrát jen to vnější, jen to fyzické, ale nemohu příliš prodloužit obsah onoho lidského
života. Člověk žije na zemi déle, ale mnohdy dožívá skoro nehybný v domovech důchodců či na LDNkách. To je
jeden z neblahých důsledků jeho odpovědi na přirozenou touhu po životě, touhu, která hledá své naplnění v oblasti
kosmetiky a medicíny1.

Na přirozenou touhu po životě odpovídá i Ježíš. Všimněme si ale rozdílu, se kterým přichází. Ježíš nehovoří o
prodloužení života, ale o životě věčném. Nemluví o tom, že člověk může život prodloužit, ale mluví o tom, že může
žít věčně. Nejen přežívat, něco uměle natahovat, ale skutečně žít, ve vší vitalitě, a to věčně. To, co Ježíš přislibuje,
není prodlužování agonie, není věčná nuda, ale je to opravdový život. Nenabízí jen tělesné prodloužení, ale nabízí
pravou realitu života se vším všudy.

V čem spočívá  onen věčný  život,  který  Ježíš  nabízí?  Ježíš  říká,  život  věčný je  v tom, že  poznají  tebe,
jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Život věčný tedy nespočívá v důvěře, či ve víře
v kosmetiku, či medicínu, ale ve víře, respektive ještě zřetelněji řečeno, v poznání Boha a toho, kterého poslal, totiž
Ježíše Krista. Co to je ono poznání? V biblickém prostředí poznání není intelektuálním úkonem, ale je bytostnou
zkušeností, je zakoušením. V tomto slova smyslu je tedy život věčný v tom, že člověk bude mít bytostnou zkušenost
s Bohem. Tedy skutečně ne jen to, že v něho bude věřit, či ho vyznávat, ale že bude mít bytostnou zkušenost s tím,
který je život, že s ním bude svůj život prožívat. Jen v tom spočívá život věčný, jen v tom může být utišena přirozená
touha člověka po životě.

Jak to ale uskutečňovat? I na to Ježíš v tom dnešním úryvku odpovídá. Ježíš říká: já jsem tě oslavil na zemi:
dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe.  Oslavení, neboli věčného
života dochází  ten,  kdo oslavuje,  či  oslavil  Boha. Tím se dostáváme k tomu nejhlubšímu povolání  člověka.  Bůh
stvořil  člověka  pro  to,  aby  chválil,  oslavoval  Boha.  To  je  nejhlubší  a  nejzákladnější  povolání  člověka.  Člověk
naplňuje svůj život tehdy, když dělá právě toto, když oslavuje Boha. To je ono poznání Boha, onen důvěrný styk
s Bohem, to je to, co člověka otevírá pro věčnost. Život věčný mu nikdy nedá ani kosmetika, ani medicína, ale pouze
to,  že  bude  naplňovat  svůj  život  a  že  bude  oslavovat  Boha.Zkusme  si  položit  otázku,  jak  my  ve  svém životě
odpovídáme na přirozenou touhu po věčnosti. Jsme těmi, kteří mají smýšlení tohoto světa, kteří hledají prodloužení
života v tomto světě, v jeho vymoženostech, v jeho nabídkách a v tom, co předkládá tento svět (a tak se podobáme
člověku, který na sebe kydá různé masti a skutečnost lidského těla nahrazuje něčím umělým, koná určité „plastické
operace“), nebo hledáme věčný život v tom, že poznáme Boha, že s ním budeme v důvěrném vztahu, že ho budeme
oslavovat?  
Chci zdůraznit, že si velmi vážím starých a nemocných lidí a že vidím i v jejich stáří a utrpení smysl. V tuto chvíli se
ale zamýšlím nad tím, že snaha člověka po věčném životě zde končí ve slepé uličce.

1



5. neděle velikonoční, 18. 5. 2014

Text evangelia: Jan 14,1-12

Drazí přátelé,  dostali  jsme se do druhé poloviny velikonoční doby. Po zprávách o Ježíšově vzkříšení a po
neděli  Dobrého pastýře,  budeme nyní  po tři  neděle  naslouchat  jednotlivým úryvkům tak zvané Ježíšovy řeči  na
rozloučenou, jak nám ji zaznamenal evangelista Jan. Na úvod je dobré si uvědomit jednu velmi důležitou věc. Ježíš
pronáší tato slova v předvečer své smrti. Víme velmi dobře, že když se blíží konec lidského života a člověk tento
blížící se konec tuší, tak že se snaží svým nejbližším předat to podstatné, to nejdůležitější. Ježíš v předvečer své smrti
mluví k učedníkům, a snaží se jim sdělit, naposledy říci to, co považuje skutečně ze svého učení za to nejpodstatnější,
za to, co by měli mít učedníci stále na paměti, podle čeho by měli svůj život prožívat. Můžeme říci, že tato řeč je
v pravdě křesťanská, totiž v tom slova smyslu, že nám v ní Ježíš představuje realitu učednictví, realitu křesťanského
života. 

Je dobré si uvědomovat, že když Ježíš pronáší tato slova, tak neteoretizuje, nepředkládá nějaké ideje, nějaké
teze, nepředkládá nějaký ideál, ale hovoří o realitě, o tom, jak jeho učedník žije – ne o co se má snažit. Ježíš předkládá
realitu svého života. Mluví o tom, pro co za pár okamžiků položí svůj život. To, co zde Ježíš představuje, to, co
sděluje, je to, pro co následně také zemře.

V dnešním evangeliu slyšíme mimo jiné Ježíšovu odpověď na Tomášovu otázku – „Pane, nevíme, kam jdeš.
Jak můžeme znát cestu?“. Na tuto Tomášovu otázku zaznívají Ježíšově slova, ve kterých se představuje jako cesta,
pravda a život. Respektive, pokud chceme uvažovat o tom, co nám Ježíš sděluje ve vztahu ke křesťanskému životu,
pak říká, že člověk prožívá křesťanský život tehdy, kdy je Ježíš v jeho životě cestou, pravdou a životem.

Co to znamená, že se Ježíš představuje jako cesta? Cesta je místem, které spojuje dva body, a která vede
nějakým prostředím.  Pokud označujeme lidský život  jako cestu,  pak jejími  body jsou zrození  a  smrt,  respektive
nebeské království a věčný život a vede v prostředí lidského života. Cesta je něco, co je daného, s čím si člověk
nemůže nakládat, jak se mu zachce. Buďto po cestě kráčí, nebo cestu opouští. Není možné, aby si cestu uzpůsobil,
aby si na ní srovnal různé záhyby a různé vrcholky. Cesta je také něčím, po čem se kráčí. Aby člověk došel k  cíli,
musí po této cestě jít, nemůže na ní sedět, či ležet. K cíli je možné dojít jen tehdy, pokud po této cestě kráčím. Ano,
člověk může tuto cestu opustit,  může se vydat  riskantní  cestou,  totiž  že půjde podle svého smyslu,  podle svých
schopností orientace. Ale zde, mimo cestu, mu hrozí různá nebezpečí. V první řadě mu hrozí, že zabloudí. Zároveň je
zde možnost, že narazí na překážku, která bude nepřekonatelná. Hrozí mu, že do cíle své cesty nikdy nedojde. 

Ježíš se představuje jako cesta. Jediná jistá možnost, jak dojít ke svému cíli, k cíli lidského života, je kráčet po
této cestě, zvolit si tuto cestu. Touto cestou je způsob života tak, jak ho představuje Ježíš – nejen svým učením, ale
samotným svým životem – on je ta cesta. 

Ještě  více  to  rozvíjí  ve  druhém tvrzení,  kdy říká,  že je  pravda.  On je  cestou,  která  je  pravdivá.  Ježíš  se
nepředstavuje jako jedna z pravd, ale jako jediná pravda, pravda s velkým „P“. A jakou pravdou vlastně je? Ježíš před
Pilátem sám o sobě řekne, že přišel a proto se narodil, aby vydal svědectví pravdě. Aby vydal svědectví pravdy o
Bohu a o člověku. Nikdo jiný nemůže zjevit pravdu o člověku a o Bohu v takové míře, jako Ježíš Kristus, pravý Bůh a
pravý člověk, ten, který nikdy nezhřešil, který byl pravým obrazem Boha a zjevil pravý záměr Boha s člověkem a se
světem.

Všechno, co Ježíš říkal a čím žil, je zjevováním této pravdy. On je tou pravdou. Ježíšova slova a způsob jeho
života, to není něco, co má být uzavřeno v knihách a na univerzitách, kde se o tom bude bavit a disputovat, ale je to
skutečnost, která se má žít. Odmítání čehokoli z Ježíšova učení a z Ježíšova života je vlastně odmítáním této pravdy o
Bohu a o člověku. Pokud nesouhlasím s něčím, čemu Ježíš učí, pokud to odmítám, pak napadám samotnou podstatu
lidství. 

A poslední, jak se Ježíš představuje, je tvrzení, že je životem. Je zdrojem veškerého života a také životem, ke
kterému člověk po oné cestě pravdy směřuje. Odmítání cesty, či pravdy, je vlastně v konečném důsledku odmítáním
života. Ježíš je navíc životem, který nám dává život projevením lásky až do krajnosti. Život se rodí v lásce. To, že je
Ježíš životem a že se tomuto životu otevírám, znamená, že s ním musím vstupovat do vztahu lásky. A do vztahu lásky
s ním  vstupuji  mimo  jiné  tím,  že  projevuji  svou  lásku  až  do  krajnosti  vůči  ostatním  lidem.  Každé  odmítání
projevování lásky je tedy odmítáním života. Proto Ježíš následně v této řeči říká svým učedníkům, že tím hlavním
jejich rozpoznávacím znamením musí být láska – po lásce poznají, že patříte ke mně, že máte můj život.



4. neděle velikonoční, 11. 5. 2014

Text evangelia: Jan 10,1-10

Drazí přátelé, 4. neděle velikonoční je v katolickém prostředí nazývána nedělí „Dobrého pastýře“. Evangelijní
úryvek nám předkládá 10. kapitolu Janova evangelia, v níž se Ježíš jako dobrý pastýř sám představuje.

Žijeme v době, kdy mluvíme o krizi autority. V době, která hovoří o svobodě bez závazků. Svobodě, která
spočívá v tom, že si mohu dělat, co chci. Ideálem se stává, když člověk není závislý na nikom jiném, kdy si může žít
sám podle sebe, podle svého poznání, podle svých představ. Víme, že se toto přenáší i do života z víry. Mnoho lidí
říká, že jsou věřící, ale že k tomu nepotřebují církev, nepotřebují k tomu autoritu, protože oni si přeci vystačí sami.
Nebudeme se dnes zabývat tím, že je nemyslitelné skutečné křesťanství bez církevního společenství, ale zaměříme se
právě na důležitost autority – Dobrého pastýře pro život člověka.

Cílem lidského života je dosáhnout nějakého cíle. Člověk pak ve svém životě volí takové prostředky, které mu
mají pomoci tohoto cíle dosáhnout. Zde tedy hraje velmi důležitou roli to, jaký poslední cíl si ve svém životě zvolím
(být bohatý, úspěšný, blaho rodiny…, nebo nebeské království)? A všichni velmi dobře víme, že když se vydáváme
na nějakou cestu, jak že je mnohem lepší se svěřit nějaké „autoritě“, než si kráčet sám. Když půjdu na nějaký výlet, je
dobré svěřit se „autoritě“ těch, kteří cestu již prošli, nebo ji zaznamenali do mapy, než jít sám po neznámé cestě. Pro
křesťana je tím posledním cílem nebeské království. A Ježíš se právě v tomto směřování představuje jako „Dobrý
pastýř“, který vede člověka na této cestě, jako autorita, která člověku pomáhá správně prožít tento život.

Podívejme se tedy nyní na to, jak se nám Ježíš dnes představuje jako „Dobrý pastýř“. Pokusme se vyzdvihnout
některé prvky.V první řadě se zaměřme na ono samotné přídavné jméno, totiž že  je pastýřem dobrým. V řeckém
originálu je užito slovo „kalos“, což lze také překládat krásný. Ježíš je krásný pastýř. V čem spočívá jeho krása?
Dnešní doba opět klade velký důraz na krásu zevnějšku. To se mnohdy stává tím hlavním. V šedesáti vypadat jako
dvacetiletý. Spočívá Ježíšova krása v tomto? Když se podíváme na kříž a zbité a zmučené Ježíšovo tělo, tak víme, že
v tomto jeho krása rozhodně nespočívá. Jeho krása spočívá v něčem jiném. Je to krása jeho života, toho, co přináší,
toho, co nabízí. On je dobrý, krásný, pro to, co nám nabízí. A to, co nám nabízí, není pomíjivé, ale věčné.Pastýř to je
ten, kdo kráčí před ovcemi, kdo jim prošlapuje cestu. Ovce pak doslova kopírují jeho kroky – kráčí tam, kam jde on.
Ježíš nám svým životem prošlapává cestu, ukazuje nám, kam máme kráčet, jaké kroky máme činit. Dává nám jistotu,
že když uděláme tento krok, že se nezabijeme. Ve své smrti a svém vzkříšení nám dává jistotu, že i když uděláme
krok, který je zdánlivým krokem ke smrti, že v konečném důsledku je to krok k pastvinám, krok k životu. Ježíš je
krásný pastýř, krásný životem, hodný následování Následně Ježíš také zdůrazňuje další vlastnost, a to, že nepřišel,
aby kradl, ale aby dával život. Mnoho lidí vnímá křesťanství jako něco, co člověka okrádá, jako něco, co mu bere
jeho život. Mnoho lidí odmítá křesťanství pro jeho morálku – do kostela nebudu chodit, protože nemám čas, potřebuji
udělat  tohle  a  tamto  a  ne  ztrácet  svůj  čas  v kostele.  Proč  by  mi  měla  církev  brát  můj  tak  drahocenný  čas?
předmanželskou čistotu nebudu zachovávat, protože mi to brání v tom být šťastný, okrádá mě to o můj život… Ježíš a
život z víry jsou představeny jako něco, co člověka okrádá o život. Ježíš ale jasně říká, že není zloděj, který přichází
proto, aby kradl, ale že přišel proto, aby dával život. Prožívání křesťanského života a žití života podle křesťanských
hodnot, není něco, co mě okrádá o plnohodnotný život, ale naopak je to něco, co mi dává možnost směřovat k plnosti
života. Ježíš nás neokrádá, ale on nám dává. 

Toto tvrzení Ježíš ještě prohlubuje, když se označuje za dveře. Jen skrze Ježíše může člověk vstoupit tam, kde
je  skutečný  život,  jen  skrze  něho  může  být  člověk  zachráněn  pro  věčnost.  Ježíš  říká,  že  je  dveřmi,  jejichž
prostřednictvím se vstupuje a vystupuje, jejichž prostřednictvím se člověk může dostat na pastvu. V jednom z žalmů
vyznáváme Boha jako pastýře, u kterého nic nepostrádám. Pastýře, se kterým nemusím mít strach z nedostatku, který
mě vodí na pastvy, kde si mohu odpočinout, na pastvy, kde je všeho dost, kde je hojnost života. Ježíš je pastýřem,
který mě k tomuto všemu přivádí – on je dveře na tyto pastviny. Stačí jen vstoupit… 

Poslední  tvrzení,  na  které  se  můžeme  zaměřit,  jsou  slova,  se  Ježíš  představuje  jako
pastýř, který zná své ovce jménem, který je volá jménem. Jméno, to je něco, co nás označuje,
co nás odlišuje od druhých. Je to něco, co je mu vlastní. Každý z nás víme, jak je příjemné,
když si někdo významný pamatuje naše jméno a třeba po deseti letech, co jsme se neviděli, nás
osloví jménem. V tu chvíli nám jakoby narostou křídla, cítíme se velmi příjemně. A Ježíš říká,
že  on  zná  každého  z nás  jménem.  On  nepřichází  a  neříká,  jak  se  jmenuješ  ty?  Ne,  Ježíš
každého z nás zná jménem, na každého z nás volá ne hej ty, ale Petře… To je to, co odlišuje
Ježíše od zloděje. Zloděj vidí masu, vidí svůj prospěch – to, co chce ukrást. Dobrý pastýř, Ježíš,
vidí jednotlivé ovce, každou zná jménem, zná její osobní příběh, na každé mu záleží.



3. neděle velikonoční, 4. 5. 2014

Text evangelia: Lk 24,13-35

Drazí  přátelé,  dnešní  neděle  nám  předkládá  úryvek  o  tak  zvaných  emauzských  učednících.  Je  to  jeden
z úryvků,  které  já  osobně mám velmi  rád.  Když  se podíváme na  strukturu  onoho úryvku,  můžeme  si  všimnout
pozoruhodné věci a toho, jak si evangelista dal s tímto úryvkem práci.   V centru celého dnešního úryvku stojí zpráva,
Ježíš žije (Lk 24,23). Toto tvrzení je ústředním vyjádřením tohoto úryvku. Celý úryvek je totiž vyprávěním o tom, že
Ježíš žije. Od tohoto tvrzení jsou pak vyprávěny dva radikálně odlišné příběhy, dva příběhy, které stojí proti sobě jako
protipóly. Vyjádřeme to schématem:
13 Učedníci odcházejí z Jeruzaléma                     33 Učedníci se vracejí do Jeruzaléma
   14 Rozmlouvají spolu                            32 Říkají si mezi sebou
        15 Připojuje se k nim Ježíš 31b Ježíš jim zmizel
           16 Něco brání jejich očím              31a Jejich oči se otevřely 
           16 aby ho poznali   30 a oni ho poznali při lámání chleba
                    17 Ježíšova iniciativa           29 Iniciativa učedníků
                   18 Ty nevíš               25 Jste nechápaví
                       19 prorok                                                                           25 proroci
                          20 odsouzený na smrt             26 smrt a sláva
                            21 zklamaná naděje      27 proroci

                        22-23b Nenašly ho        24 Neviděli ho
23c ŽIJE

První část tohoto úryvku (část vlevo) je popisování beznaděje, určité hrůzy života prožívaného bez Ježíše. To, co po
tvrzení,  Ježíš  žije,  následuje  (část  vpravo),  je  pak  popisování  života  prožívaného  s Ježíšem,  v jeho  blízkosti.
Evangelista Lukáš tedy celou kompozicí, celým příběhem chce ukázat jednu věc. Rozdíl mezi životem člověka, který
prožívá svůj život bez Ježíše – Ježíš je pro něho mrtvý, z pohledu dnešního světa pro člověka neexistuje, a člověka,
který svůj život prožívá s Ježíšem, s Ježíšem, který žije. Na tomto poutavém příběhu je nám tedy odhalováno, v čem
spočívá skutečně křesťanský život. Křesťanství totiž není primárně žádnou filosofií, životem podle morálních hodnot,
ale  je osobním radostným vztahem se vzkříšeným, totiž  žijícím Pánem.Zaměřme nyní  svou pozornost na to,  jak
evangelista popisuje člověka „nevěřícího“. Lukáš dokáže vystihnout velmi hezky jednotlivé charakteristiky a postoje
takovýchto lidí. První, co je na dvou učednících putujících do Emauz zarážející je to, že opouští Jeruzalém v době,
kdy se objevuje světlo naděje. Tyto učedníci jednají zcela nelogicky, zcela nepochopitelně. Oni opouštějí Jeruzalém
v době, kdy se začínají objevovat zprávy o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Oni nečekají, jak to dopadne, jak se to
vyvrbí, ale opouštějí Jeruzalém, místo dění, zdroj všech informací. Pokud opustí Jeruzalém, tak se nedozví, jak to
dopadlo – oni si nebudou moci v Emauzích pustit televizi a večerní zprávy, aby si zjistili, jak se tato zpráva dál vyvíjí.
Snad každý z nás by v takové situaci zůstal v Jeruzalémě a očekával další vývoj událostí.  Evangelista Lukáš tedy
zdůrazňuje, že člověk nevěřící v první řadě jedná zcela nelogicky. Jeho jednání je nepochopitelné. Na cestě, po které
tito dva učedníci kráčí, spolu hovoří o tom všem, co prožívají. Svatopisec zdůrazňuje, že se jedná o víc, než jen o
hovoření. V řeckém originálu je užito slovo, které by se dalo rovněž přeložit, že se podvolovali tomu, o čem hovořili.
To, že je pro ně Ježíš mrtvý, není jen nějaký názor, jen nějaká prostá věta, ale je to něco, co zcela zasahuje jejich
život. Oni jsou v určité depresi, v určitém „trvalém“ stavu beznaděje. Tak je zde zdůrazněna opět jedna zásadní věc.
„Nevěřící“ člověk se domnívá, že když prohlásí Boha za neexistujícího, že tím to pro něho končí. Ale život prožívaný
bez Boha, je životem trvalé beznaděje, trvalého hlubokého smutku.Naproti tomu v druhé části odhaluje, jak prožívá
svůj život ten, kdo kráčí s  Ježíšem. To, na co klade svatý Lukáš důraz, je Písmo svaté a lámání chleba. Ježíš kráčí
s učedníky a vykládá jim, co všechno se v Písmu svatém na něho vztahuje. Tato Ježíšova řeč není něčím, co se mají
naučit, co mají přijmout jako z nebe padající rozkazy, ale jsou to věci, které mají pochopit, které mají proměnit jejich
život. Učedníci to v tuto chvíli ještě nedokáží reflektovat, ale za pár okamžiků vyjádří, že v tuto chvíli, v momentě,
kdy naslouchají výkladu Písma, že v tuto chvíli jim hořela srdce, že ona beznaděj byla překonána, že jejich srdce bylo
prodchnuto radostí,  že prožívali  něco neopakovatelného,  něco nádherného.  Že jim bylo  dobře.S tímto  neznámým
poutníkem, kterým je sám Ježíš, jim je tak dobře,  že nechtějí,  aby je opouštěl.  Člověk, který prožívá svůj život
s Ježíšem, nechce prožívat žádnou chvíli bez Ježíše. Život bez Ježíše je totiž pro něho smutným. Křesťanský život je
tak zde popsán jako touha po tom být s tím, se kterým je mi dobře, touha být s tím, bez kterého můj život nemá smysl.
Být s tím, který sám se ke mně připojil. 

Celý úryvek pak směřuje k tomu, že učedníci poznají v neznámém poutníkovi Ježíše. Vzkříšený Ježíš není jen
nějakou éterickou, či mytickou postavou, ale je to ten Ježíš, který je s námi. I když ho v dnešní době nemůžeme vidět
(zmizel jejich očím), přesto i my můžeme mít jistotu, že sám Ježíš živý je přítomný v našem životě.

                                     



                                    2. neděle velikonoční, 27. 4. 2014

Text evangelia: Jan 20,19-31

Drazí  přátelé,  evangelium dnešní  neděle  nám vypráví  o  Ježíšově zjevení  se  nevěřícímu Tomášovi.  Tento
úryvek má v sobě mnoho prvků velikonoční tematiky, prvků, které ozřejmují, „jakým způsobem“ je Ježíš vzkříšen, co
to znamená. Tento úryvek nás utvrzuje v tom, že Ježíš skutečně vstal. Právě postava Tomáše, je jedním z dalších
nezvratitelných důkazů pravosti Ježíšova zmrtvýchvstání.Čím je pro nás postava nevěřícího Tomáše tak důležitá? My
tuto postavu častokrát vnímáme spíše negativně, nebo jako toho prostě nevěřícího. Ale jeho nevěra se pro nás stává
naopak něčím velmi přínosným. Mnoho lidí říká, že Ježíšovo vzkříšení je něčím, co si apoštolové buďto vymysleli,
anebo to prostě bylo jen jejich zbožné přání, nějaká davová psychóza, fata morgana, ve kterou chudáci apoštolové
uvěřili, protože si ji prostě toužebně přáli. Postava učedníka Tomáše však tento názor nezvratitelně vyvrací.

Prvního dne po sobotě, tedy ten den, kdy Ježíš vstal z mrtvých, se on sám zjevuje svým učedníkům. Celý den
zmatečných zpráv o prázdném hrobu, odneseném těle, pruzích plátna… je zakončen tím, že se Ježíš zjevuje svým
apoštolům. Mezi nimi však chybí Tomáš. První věc, která je podivuhodná, je, že všichni učedníci jsou ten večer spolu,
nejspíš reflektují události toho dne, a chybí jen jediný – Tomáš. Zatímco ostatní učedníci se scházejí, aby hovořili o
tom,  co  se  toho  dne  stalo,  Tomáš  s nimi  není.  Můžeme  se  jen  domnívat,  proč  mezi  nimi  není,  ale  zároveň
z následujícího  příběhů můžeme mnohé odečíst.  Tomáš  je ten,  který odmítá  uvěřit,  dokud neuvidí.  Nevěří  svým
nejbližším kamarádům. Nechce takové zvláštnosti uvěřit. Tomáš je představen jako realista a jako skeptik. Můžeme si
tedy představit, že už ho štvalo to, co se za ten den objevilo za řeči a to vše bez pádných důkazů. Pořád se jen hovoří o
prázdném hrobě, Marie Magdalská přiběhne se zvláštním příběhem, že viděla Pána… Nejspíš ho už štvaly tyto řeči
bez důkazů, a tak nejspíš proto chybí ve společnosti zbylých učedníků.

Když mu učedníci následně říkají, že Ježíš skutečně vstal, že ho všichni viděli, má toho už Tomáš dost. On
nechce jen nějaké zvěsti, on chce prostě pádné důkazy. Domnívá se, že učedníci měli skutečně jen nějakou vidinu, že
prostě viděli to, co si tak moc přáli vidět. A proto říká, že dokud prostě on sám neuvidí Ježíše, ba co víc, nejen vidět –
to by i on mohl upadnout do nějakého snu, podlehnout nějaké představě, takže dokud se ho dokonce nedotkne – a to
výslovně jeho ran – aby bylo jasné, že je to skutečně Ježíš a ne někdo jiný – teprve pak bude ochoten uvěřit.

Evangelium nám vypráví  o  silném skeptikovi,  který  odmítá  uvěřit  různým zvěstem,  který  chce  vidět.  A
nakonec evangelium říká, že Tomáš uvěřil. Tomáš bude hlásat evangelium, položí pro Krista později i život. Tento
skeptik, který odmítal jakoukoli možnost upadnout do podlehnutí vidinám a snům, uvěří. Tomáš prostě a jednoduše
musel Ježíše vidět, musel se s ním setkat, musel se nade vší pochybnost přesvědčit o tom, že ten, který před ním stojí,
je skutečně vzkříšený Ježíš. Jeho podmínky musely být splněny.Rovněž Tomášova podmínka ohledně vložení prstu
do ran na Ježíšově těle,  není  zcela  od věci.  Některé obrazy zachycují  tento okamžik  jako chvíli,  kdy se Tomáš
zkoumavě „rýpe“ v Ježíšově boku. Na jednu stranu to vypadá hodně zvláštně, ale na druhou stranu to potvrzuje další
fakt. Ježíšovy rány jsou skutečné. Nejen, že nejsou fingované, ale vzkříšený Ježíš, který před ním stojí, je ten samý
Ježíš, který předtím umřel na kříži. Není to nějaký nový Ježíš, je to ten samý Ježíš. Ten Ježíš, který zemřel na kříži a
nyní vstal z mrtvých. Není to nějaký podvodník, někdo, kdo si na Ježíše jen hraje. Jeho rány jsou pravé, je to skutečně
on. Ona skutečnost  dotyku v sobě vyjadřuje ještě mnohem více.  Například realitu  Ježíšova těla – že je skutečně
tělesné. Zároveň se ale praví, že se ve středu apoštolů objevuje, i když jsou dveře zavřené – tedy že není vázáno
fyzikálními zákony. Skutečnosti, které zásadním způsobem vypovídají nejen o realitě Kristova vzkříšení, ale též o
jeho obsahu, který se velmi intenzivně dotýká života každého z nás křesťanů, kteří věříme ve vzkříšení těla. 

Postava  nevěřícího  Tomáše  se tedy pro nás  stává  postavou velmi  důležitou.  Jeho určitá  nevěra,  či  určitá
troufalost, nám dává nejen důkaz Kristova vzkříšení, ale dává nám rovněž možnost, abychom se mi sami dotýkali
Ježíšových ran. Jeho prostřednictvím se naše víra může stát něčím reálným, něčím, co už nemusí být jen „vírou“, ale
může to být jistotou, může to být realitou, které se můžeme dotýkat i my, kteří se již fyzicky dotýkat nemůžeme.

Celý ten příběh o Tomášovi je vyprávěn právě z tohoto důvodu. Jeho vrcholem je Ježíšova věta: „protože jsi
mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a (přesto) uvěřili.“. Evangelium sv. Jana vzniká někdy kolem roku
100-110 po Kristu. Tedy v době, kdy už opravdu jen výjimečně žije někdo z pamětníků, někdo z těch, kteří se mohli
fyzicky Ježíše dotýkat. Tomáš se tak stává zárukou, prstem všech těch, kteří se fyzicky dotýkat nemohou. Čtenáři
tohoto evangelia totiž žijí už v době, kdy uvěří, i když neviděli. Uvěří, na základě znamení.

Celé Janovo evangelium, vrcholí touto zprávou o učedníkovi Tomášovi (pokud oddělíme 21. kapitolu, která je
pozdějším dodatkem). Celé evangelium tedy směřuje a vrcholí v postavě skeptického a nevěřícího učedníka Tomáše,
který se svou rukou za nás dotýká Ježíše. I my můžeme prostřednictvím Tomáše vložit prst do Pánova boku a i my
můžeme slyšet Pánova slova – nepochybuj a věř. Postava nevěřícího Tomáše, který uvěří, nás vede k tomu, abychom
přijali toto nezpochybnitelné znamení a abychom věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abychom měli život
v jeho jménu.



Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 20. 4. 2014

Text evangelia: Jan 20,1-9

Drazí  přátelé,  dnešní  nocí  jsme  po  čtyřiceti  dnech  postní  doby  vstoupili  do  velikonoční  doby.  Tím
nejzákladnějším poselstvím velikonoc je vyznání, Pán vstal z mrtvých. Když se ale podíváme na evangelijní úryvek,
který  e  ráno čte,  tak  si  můžeme  všimnout,  že  nic  takového  se  v tom úryvku  neříká.  Dokonce se  ani  nezjevuje
zmrtvýchvstalý Pán. Můžeme se zamýšlet nad tím, proč tomu tak je. 

Evangelista Jan si dává velmi záležet na tom, aby jeho zpráva o Ježíšově vzkříšení, měla postupnou gradaci.
On začíná zprávu o Ježíšově vzkříšení stanovením doby – za časného rána, ještě za tmy – tímto způsobem začíná to,
co se bude odehrávat. Když vstaneme za časného rána, ještě za tmy, tak můžete pozorovat, jak se postupně rozrůstá,
šíři světlo nového dne. Slunce ještě není vidět, ale světlo postupně vítězí nad temnotou, postupně prozařuje temnotu
noci. A teprve na konec tohoto prozařování se objeví zdroj světla, slunce, jako pravý a skutečný vítěz nad nocí. 

Evangelista Jan jedná ve své zprávě o vzkříšení podobným způsobem. Jeho zvěst začíná ještě za tmy, ještě
vládne temnota. Když Marie Magdalská přichází ke hrobu, je ještě tma. Ona přichází, aby pomazala Ježíšovo mrtvé
tělo. Nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco změnit. Když ale Marie přistoupí ke hrobu, vidí, že je kámen od
hrobu odvalený. Je to první nesmělý paprsek světla. A jak postupně čteme onu zprávu, tak rovněž postupně roste jas
světla, který prozařuje temnoty této noci. Slunce (Ježíš) ještě není vůbec vidět, ale jas světla začíná nabírat na síle.
Přestože se slunce ještě neukázalo, přesto přestává být pochyb o tom, že světlo zvítězí nad temnotou.

Stejně tak je tomu v onom evangelijním úryvku. Skutečnost odvaleného kamene následují zprávy o tom, že
chybí  Ježíšovo tělo, nakouknutí  do hrobu a potvrzení zprávy ženy,  přítomnost  pláten,  kterými bylo Ježíšovo tělo
ovinuto,  vstoupení  druhé učedníka,  toho učedníka,  který byl  svědkem Ježíšova ukřižování  a  tudíž  nejspíš i  jeho
uložení do hrobu, a jeho potvrzení Petrova zjištění… A přestože se Kristus ještě nezjevil, přesto evangelista končí
první část své zprávy zřetelným vyznáním, že druhý učedník uvěřil. Jas světla už je natolik jasný, že je nepochybné,
že jas dne zvítězí, či již zvítězil nad temnotami noci. Ježíš se ještě neukázal svým učedníkům a přesto už je jasné, že
vstal z mrtvých.

Takovéto zaznamenání zprávy o Ježíšově vzkříšení nám chce zdůraznit,  že i my,  třebaže se nesetkáme se
vzkříšeným Ježíšem, můžeme na základě jasu dospět k poznání a jistotě, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých.

Postupný  růst  světla  je  doprovázen  také  postupnou  gradací  vidění.  Už v příběhu o  uzdravení  slepého  od
narození (4. neděle postní) jsme tuto gradaci mohli vidět. V českém překladu se nám tato gradace bohužel vytrácí.
Když se podíváme na řecká slovesa označující vidění, můžeme v tom dnešním úryvku vidět tři různé druhy sloves.
V 1. a 5. verši je pro slovo vidět užito řecké  blepó, což znamená koukat, pozorovat zvenčí. Maří Magdaléna i ten
druhý učedník, když jako první přiběhne ke hrobu, pozorují danou skutečnost zvenčí, s odstupem. Prostě jen vidí to,
že je kámen odvalený, respektive vidí to, že v hrobě jsou pruhy plátna. V 6. verši je pak pro Petrovo vidění užito řecké
slovo theoréo, což znamená kontemplovat. Petr je již v hrobě, již se dotýká oněch věcí, už je jen nepozoruje zvenčí,
z dálky, ale kontempluje je. Můžeme si představit Petra, který v onom hrobě klečí, adoruje prázdný hrob a jednotlivá
plátna. Ale ani toto nestačí pro skutečné uvěření. V 8. verši se hovoří o tom, že druhý učedník vstoupil, uviděl a
uvěřil. A pro slovo vidět je zde užito řecké horáo, tedy nahlížet skutečnost. Tento učedník proniká samou podstatu
skutečnosti – a proto může uvěřit. On už nevidí jen pouhým lidským zrakem, on už jen nekontempluje, on nahlíží
pravou podstatu věcí. On v onom prázdném hrobě a v pruzích plátna nevidí jen prázdný hrob, ale paradoxně shledává
tento hrob plným. Plným poselství o Ježíšově vzkříšení – a proto může uvěřit. 

Evangelista tak tímto způsobem zdůrazňuje, že není možné se zastavit jen u vnějších
věcí, že je třeba pronikat jejich podstatu. Můžeme vidět prázdný hrob. Ale to nestačí. My jsme
pozváni k tomu,  abychom se vydali  na cestu hlubšího pochopení  této skutečnosti,  abychom
hledali  její  skutečný  dosah,  její  pravou podstatu.  Ježíšovo  vzkříšení  totiž  není  jen prostou
historickou událostí, ale je událostí, která zasahuje náš život. Která radikálním způsobem mění
náš život.



Květná neděle, 13. 4. 2014

Text evangelia: Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66

Drazí přátelé, na dnešní den připadá Květná neděle. O této neděli si církev připomíná Ježíšův slavný vjezd do
Jeruzaléma. Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma je doprovázen voláním lidu: „Hosana, Davidovu Synu!“. Ježíš je
lidem provoláván za Davidova potomka, tedy za toho, kdo přijíždí do Jeruzaléma, aby se ujal vlády. V představách
lidu,  který  očekával  příchod Mesiáše,  bylo,  že  Ježíš,  který  přichází  jako král,  vyžene  nenáviděné  Římany,  kteří
okupovali zemi a nastolí Mesiánské království. Když ale budeme naslouchat zprávě o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma,
pak uvidíme,  že Ježíš tento okamžik bere také jako prorocké gesto,  jehož prostřednictvím ukazuje, jak odlišným
králem je. Ježíš nebrání lidu, aby volal,  že je Davidův potomek, ale různými prvky jim zároveň ukazuje, že není
takovým králem, jakého si oni představují.

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslátku. Už tímto je vyjádřeno, jak odlišným králem je. Zatímco Římané, kteří
přišli okupovat tuto zemi, vjížděli do Jeruzaléma na koni, tedy zvířeti do bitev a válek, Ježíš přijíždí na oslátku, zvířeti
pokoje a míru. Ježíš nepřichází proto, aby vykonal vzpouru, ale přichází jako král míru a pokoje.

I  proto  evangelisté  věnují  dosti  značnou pozornost  samotnému zvířeti.  Celý  příběh o Ježíšově vjezdu do
Jeruzaléma je uveden posláním dvou učedníků, kteří  mají přijít,  rozvázat oslíka, na kterém ještě nikdo neseděl a
přivést ho k Ježíšovi.  To vše je ještě umocněno tím, že mají učedníci říci „Pán je potřebuje“ (srov. např. Mt 21,3).
Ježíš nepotřebuje toto zvíře jen k tomu, aby na něm vjel do Jeruzaléma, ale aby jeho prostřednictvím představil svou
vládu. Vlastnosti pak oslíka jsou, že na něm nikdo neseděl a že je svázán.

Na tomto zvířeti chce Ježíš vjet do Jeruzaléma jako král. Na zvířeti – vláda míru a pokoje – na kterém nikdo,
žádný panovník, neseděl a ani sedět nechce. Ježíš se stává králem, který volí prostředky, které lidstvo svázalo, které
lidstvu, panovníkům tohoto světa, nevyhovovaly. Ježíš je králem, který nebude tvrdě vládnout, ale který bude sloužit.
Učedníci mají tento způsob vlády „rozvázat“ a dát tak možnost, aby se Ježíš takové vlády ujal.

Lidé vítají Ježíše jako krále. Vyjadřují to tím, že mu dávají pláště na oslíka, že prostírají ratolesti, že těmito
ratolestmi s radostí mávají. Chtělo by se říci, že Ježíšovo království je obecně přijímáno, že vítají právě takovéhoto
krále, ale bohužel události následujících dní ukáží, že poté, co „prozřou“, vyjádří, že takového krále nechtějí. Když se
jich Pilát zeptá „vašeho krále mám ukřižovat?“ tak lid odpovídá, že takového krále chtějí ukřižovat.

Abychom si skutečně nepletli, jakým králem Ježíš je, zaznívá nám tento den ještě druhý evangelijní úryvek,
tak  zvaný pašijový příběh,  tedy příběh o  událostech  spojených s Ježíšovou smrtí.  Můžeme si  všimnout,  že  nám
evangelisté Ježíšovo ukřižování představují jako Ježíšovu intronizaci, jako okamžik, kdy se ujímá vlády. Ježíš má
korunu, dostal nachově rudý plášť, do ruky hůl, „služebnictvo“ před ním klekalo, na kříži je nápis „židovský král“ a
kříž se stává trůnem, na který je usazen, ze kterého vládne. Moment ukřižování je intronizací Ježíše krále, který nyní
slavnostně vstupuje do města své intronizace.

Dnešním  dnem  vstupujeme  do  tak  zvaného  Svatého  týdne,  tedy  do  týdne,  který  je  vrcholem  celého
liturgického roku. V těchto dnech budeme slavit  Velikonoční  třídenní,  ve kterém si  budeme připomínat  Ježíšovu
Poslední večeři (Zelený čtvrtek), Ježíšovu smrt na kříži (Velký pátek), to, že ležel v hrobě (Bílá sobota) a jeho slavné
vzkříšení (Velikonoční vigilie a Hod Boží Velikonoční).



5. neděle postní, 6. 4. 2014

Text evangelia: Jan 11,1-45 

Drazí přátelé,  dnešní pátá neděle postní nese název smrtná,  protože nám předkládá úryvek, který hovoří o
smrti Lazara a o jeho vzkříšení. I proto se o této neděli tradičně vynáší smrt a háže se do vody. Evangelium, které nám
církev  pro  dnešní  den  předkládá,  nás  zve  ale  k tomu,  abychom  se  smrtí  nakládali  jiným  způsobem,  než  že  ji
„vyhodíme“ z našeho života.

Pokud máme dát nějaký název tomu dnešnímu úryvku, pak říkáme, že tento příběh je o vzkříšení Lazara. Ten
úryvek je ale ve skutečnosti o něčem jiném. Vzkříšení Lazara „pouze“ podtrhuje a potvrzuje Ježíšova slova, jeho
poselství. Co je hlavní poselství tohoto úryvku? Když Ježíš rozmlouvá s Lazarovou sestrou Martou, tak jí říká velmi
důležitou větu. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve
mne, neumře navěky“.  Úryvek klade důraz na víru.  V tomto slova smyslu  bude vzkříšeným ne ten,  kdo vyjde
z hrobu, ale ten, kdo uvěří! Celý ten úryvek končí větou, že mnoho Židů, kteří byli  v Betánii,  v něho uvěřilo. A
v kontextu Ježíšových slov tedy oni  jsou těmi,  kdo jsou především vzkříšeni,  ve smyslu,  že mají  život.  Uvěříce
v Ježíše uvěřili v život.

Co to ale znamená vstát z mrtvých? Samotná Marta přichází s představou, že Lazar bude vzkříšen na konci
věků. Ale Ježíš ji ujišťuje, že vzkříšení není otázka až na konci věků, ale že ke vzkříšení dochází již nyní. Člověk
může mít Život již nyní. Abychom zjistili, co je to podstatné v tom úryvku, v čem spočívá ono vzkříšení, o kterém
Ježíš hovoří, podívejme se přeci jen na postavu Lazara a jeho vzkříšení.

 Když Ježíš volá Lazara, tak nám český překlad říká, že volá: „Lazare, pojď ven“. V řeckém textu je užito
slovo „deuro“, které nemusí znamenat jen „ven“, ale může také znamenat „sem“. Pak by tedy Ježíš vyzýval mrtvého
Lazara,  aby šel  sem, k Ježíši,  k Synu Božímu.  Tím se nám ozřejmuje,  co je to vlastně vzkříšení.  To není prosté
obživnutí, ale je to vyjití k Synu. Vzkříšení spočívá v tom, že člověk vyjde k Synu, přijde k němu! A to je věc, která
se neodehrává jen na fyzické rovině, ale je to skutečnost, která se uskutečňuje i na rovině duchovní.

Lazar leží v hrobě, který je zavalený kamenem. Leží tam již čtyři dny, takže jeho tělo zapáchá. A Ježíš ho zve,
aby opustil  toto místo.  Aby opustil  místo smrti,  zápachu sebe samého a vydal  se k Synu.  Vzkříšení  je zde tedy
představováno jako vyjití člověka, který vychází z hrobu svého života, z toho všeho, do čeho vkládá své naděje, čím
žije, ale co zároveň zapáchá a aby vyšel k Synu. Vzkříšení je tak vyjití k Synu, totiž k Ježíši!

I my můžeme tedy být účastníky tohoto úryvku. My jsme těmi, kteří jako Židé sledují tuto událost, naslouchají
Ježíšovým slovům. I my jsme vyzváni k tomu, abychom vyšli k Ježíši a abychom v něho uvěřili a měli tak život. Ona
víra není jen nějaký vnější úkon, ale je to způsob života – život prožívání v blízkosti Syna, totiž Ježíše.

Úryvek, který je nám předkládán, je velmi hluboký, proto zájemce i dne znovu odkazuji na stránky kolínské
farnosti, kde se tomuto úryvku věnuji mnohem důkladněji.



4. neděle postní, 30. 3. 2014

Text evangelia: Jan 9,1-41

Drazí přátelé, čtvrtá neděle postní před nás staví příběh z Janova evangelia o uzdravení slepého od narození.
Dříve, než se budeme věnovat samotnému příběhu, je dobré se v krátkosti podívat na Janovo evangelium z trochu
větší perspektivy. Evangelista Jan, na rozdíl od ostatních evangelistů, nikdy neříká, že Ježíš vykonal zázrak. V Janově
evangeliu Ježíš koná znamení. Nejedná se o pouhé slovíčkaření, ale tento výraz má hluboký význam. Zatímco zázrak
můžeme označit za nějaké podivuhodné jednání, za něco, co fascinuje a co stahuje pozornost člověka na samotný
mimořádný skutek, tak znamení je něčím, co odkazuje na něco jiného. Evangelista Jan se nezaměřuje na Ježíšovo
jednání,  ale  na  jeho  poselství,  na  jeho  poslání.  Jednotlivá  znamení  jen  podtrhují  pravdivost  Ježíšových  slov.
Evangelista tak klade mnohem větší důraz na Ježíšova slova, na jeho poselství a na to, co přináší. To, kolem čeho se
celý úryvek točí, je tak Ježíšovo tvrzení, že je Světlem světa. To je hlavní poselství. Ježíš je Světlem světa, Ježíš může
být i mým světlem. A jako ujištění o pravdivosti těchto slov se připojuje, že Ježíš má skutečně moc člověku dát zrak,
má moc uschopnit člověka k tomu, aby viděl, žil ve světle.

Slepý, o kterém se vypráví, nemá jméno. Je to podobné jako v příběhu o samařské ženě. Evangelista Jan tím
chce zdůraznit, že se nutně nemusí jednat o uzdravení jednoho konkrétního člověka, ale že daná osoba je zástupcem
každého z nás. V životě každého z nás se může odehrát to, co se odehrála onoho dne v Jeruzalémě. 

Celý ten úryvek je o vidění. V první části se hovoří o vidění fyzickém, v druhé (delší) části se vypráví o vidění
duchovním. Celý úryvek je postaven na určité gradaci vidění.  V našem českém překladu se tato gradace bohužel
vytrácí. Když se ale podíváme do řeckého originálu, můžeme tuto gradaci vidění postupně pozorovat. Když je slepý
uzdraven a začne fyzicky vidět, je pro slovo vidění užito slovesa blepó, což znamená dívat se – pozorovat dění kolem
sebe. Toto slovo je v různých tvarech v příběhu postupně užito osmkrát. Ježíš člověku dopřál, aby se mohl dívat.
Uzdravený je ale Ježíšem pozván k tomu, aby nejen pozoroval, ale aby viděl, aby pronikal svým pohledem podstatu
věcí. Když se na konci příběhu Ježíš opět baví s uzdraveným a ptá se ho, zda věří v Syna člověka, říká mu potom,
vidíš ho – a zde je užito slovesa horaó – což právě znamená vidět hlouběji, pronikat podstatu věcí. Ježíš tedy slepého
nejen uzdravil fyzicky, ale uzdravil ho také duchovně, dal se mu poznat, dal mu poznat, že je světlem světa, že je tím,
kdo s ním mluví.V celém tom příběhu můžeme sledovat tuto gradaci poznání (podobně jako v příběhu o samařské
ženě). Uzdravený slepý stále více poznává, kdo to Ježíš je. Od vnímání Ježíše jako nějakého člověka, přes vnímání ho
jako proroka, jako poslaného od Boha dospívá až k vyznání Ježíše jako Syna člověka a adorování ho. I toto ukazuje,
jak je jeho zrak postupně uzdravován, jak postupně stále zřetelněji vidí (horaó).Častokrát říkáme, že víra je slepá. Že
víra  nastupuje tam,  kde jsou hranice  rozumu,  že víra  nastupuje tam,  kde není  možné něco dokázat.  Víra  se  tak
představuje jako něco iracionálního. Tento úryvek ale představuje víru zcela odlišným způsobem. Představuje ji jako
„vidění“!!! Věřící je ten, kdo vidí. Nemyslí se tím teď nějaká vize, ale myslí se tím schopnost mít oči otevřené pro
skutečnost. Vize (ve smyslu víry jako vizionářství) jsou pouze pohledy slepého člověka. Skutečný člověk víry je ten,
kdo nahlíží skutečnost. Kdo nehodnotí pouze podle vnějšího zdání, ale který nahlíží skutečnost (horaó). 

Je třeba přistoupit k Ježíši. Konečné vyznání uzdraveného slepého zaznívá teprve v kontextu, kdy ho Ježíš
znovu vyhledá a zeptá se ho na jeho víru. Ježíš na otázku po tom, kdo to je, odpovídá velmi krásně a velmi hluboce –
„vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví“. Vidění a slyšení, dvě věci, které jdou ruku v ruce. Kristův učedník je ten, kdo
Ježíše vidí (horaó) a s kým Ježíš mluví. 
Věřící (křesťan) je tedy ten, kdo vidí (ne ten, kdo má vizionářské stavy, ne ten, kdo věří v to, co
nelze dokázat…) a ten kdo slyší toho, který s ním mluví.  Tento příběh nás tak zve k tomu,
abychom viděli skrze toto vyprávění. V tomto vyprávění (slyšení) můžeme hledět na Ježíše a
jeho  jednání  (vidění).  Celé  Janovo  evangelium  nás  zve  k tomu,  abychom  viděli  Slovo.
Naslouchat tomuto úryvku tedy musí nutně člověka vést k tomu, aby se ptal, „kdo je to“, aby
uvěřil ve Světlo, aby padl před Ježíšem na kolena a prohlédl a vyznal, že je to Syn Boží.



3. neděle postní, 23. 3. 2014

Text evangelia: Jan 4,5-42 

Drazí přátelé, po prvních dvou nedělích postních, které se věnovali úryvkům o Ježíšově pokušení a jeho oslavení,
vstupujeme z pohledu nedělní bohoslužby slova do druhé části postní doby. Úryvky, které jsou nám v následujících
třech týdnech předkládány, sledují křestní linii.  Jejich cílem je provádět čekatele křtu, kteří budou o velikonocích
pokřtěni, respektive provádět také nás křesťany, kteří se připravujeme na obnovu křestních závazků. Úryvky nám
budou postupně odhalovat, v čem spočívá křesťanský život, jak ho křesťan prožívá, respektive nám budou ukazovat
jeho krásu.

Třetí  neděle  postní  nám  předkládá  úryvek  o  Ježíšově  rozhovoru  se  samařskou  ženou.  Tato  žena  nemá
v evangelijním textu žádné jméno, a tak je tím ještě intenzivněji znázorněno, že to není jen nějaká žena, která se kdysi
dávno jedinečným způsobem setkala s Ježíšem, ale že je to žena, která zastupuje každého člověka, každého z nás.
Která odhaluje touhy každého člověka,  cestu,  po které se každý z nás musí  vydat,  aby dospěl  k tomu,  že pozná
v Ježíši Kristu skutečného spasitele, toho, za kterým má význam a cenu kráčet, kterému má smysl nabídnout celý svůj
život, se kterým má smysl vlastní život prožívat, Ježíše, který jediný může naplnit a dovršit náš život.

Přestože to text ani jednou explicitně neřekne, přesto je z různých poznámek patrné, že tato samařská žena je
velkou hříšnicí. Především v rozhovoru s Ježíšem je odhaleno, že žije v nevázaném svazku, že žije s mužem, který
není jejím manželem – pro židy nepředstavitelná věc. Právě pro svůj veřejný hřích žije také v určité odloučenosti od
společenství. Ona jde ke studni v poledne. V poledne, kdy je největší vedro, kdy je defakto jisté, že se tam s nikým
nesetká. Ona se nechce s nikým setkat, je odloučena od společenství.

První, co Ježíš tedy koná, je, že vytváří společenství, navozuje s ní nějaký kontakt – o něco ji žádá. Ačkoli je
žid a ona samaritánka, ačkoli je muž a ona žena, ačkoli je ona hříšnice – všechno jsou to předpoklady pro to, aby se
s ní  Ježíš  vůbec  nebavil.  Ježíš  ale  toto  vše  překračuje  a  vstupuje  s ní  do  kontaktu,  do  rozhovoru.  Ježíš  vytváří
společenství tam, kde je odloučení. On totiž moc dobře ví, že teprve ve vztahu, ve společenství, může nabídnout Boží
dary.

Jaké jsou ty Ježíšem nabízené Boží dary? Nejprve se rozhovor mezi Ježíšem a samařskou ženou točí kolem
živé vody (můžeme uvažovat i o významu vody pro lidský život vůbec). Co si máme pod tímto pojmem představit, co
to Ježíš nabízí této ženě? Když se podíváme do Starozákonních textů, uvidíme, že se zde živá voda vnímá různým
způsobem. Proroci například tímto pojmem označují mesiánská dobra. Mudroslovná literatura zase tímto pojmem
myslí učení moudrosti, které se odvozuje ze studia Zákona. Nabízí-li tedy Ježíš samařské ženě živou vodu, nenabízí jí
žádnou zázračnou tekutinu, která uhasí navždy žízeň, ale nepřímo říká, že přináší mesiánská dobra, že přináší pravou
moudrost života – on na svém životě ukazuje, jak nejlépe člověk může prožít svůj život. Právě proto, že přináší
moudrost života, otevírá Ježíš otázku života této samařanky – posílá ji, aby přivedla svého muže – otevírá pro ni
velmi bolestivou otázku, otázku, kvůli které se vyhýbá jakékoli společnosti, otázku, kvůli které přichází nabrat vodu
v pravé poledne.  Ježíš  se  dotýká jedné z nejcitlivějších  věcí  života  této  samařanky.  Dotýká se její  bolesti,  jejího
hříchu, ne proto, aby ji ještě více zranil, ale proto, aby jí mohl uzdravit, přivézt zpět do společenství. Tato žena žije se
šestým mužem, protože u žádného nenašla své pravé štěstí, její touha po lásce nebyla ukojena. Ježíš ji vlastně říká, že
skrze nabízenou vodu životu jí může on nabídnout pravé štěstí, že on jediný může utišit její nejintenzivnější touhu po
lásce.Samařská žena také v tuto chvíli přednáší další problém, tentokrát náboženského rázu. Kde se má uctívat Bůh –
v Jeruzalémě,  místě  židů,  či  na  hoře  Gerizim,  kde  jej  uctívali  Samařané.  Samařankou  položená  otázka  ukazuje
spojitost mezi jejím špatným morálním životem a jejím špatným náboženským duchovním životem. To jak člověk
prožívá svůj morální život, se odráží do jeho života duchovního a obráceně.

Ježíš  rovněž zve samařskou ženu,  aby se vydala na cestu obrácení,  cestu poznání.  Když se podíváme na
evangelijní úryvek, tak můžeme vidět, jak postupně graduje poznání Ježíše. Ježíš je nejprve vnímán jako žid, poté
jako ten, kdo nabízí  vodu života,  neboli  mesiánská dobra a život v moudrosti,  pak je označen jako prorok, po té
zaznívá Ježíšovo sebezjevení – já jsem, já jsem Mesiáš. Celý úryvek pak vrcholí tím nejdůležitějším vyznáním – Ježíš
je spasitelem světa. Je to cesta poznání Ježíše, ke které jsme zváni každý z nás.

Každý z nás je vyzván k tomu, abychom kráčeli po cestě víry, abychom ve víře stále rostli, abychom stále
hlouběji poznávali, kým skutečně Kristus je. Dnešní evangelium se nezastavilo u toho, aby konstatovalo, že Ježíš je
Mesiáš – to je stále málo. Tím hlavním vyznáním je, že Ježíš je spasitel, že přináší naplnění lidského života, odhaluje
jeho pravý a skutečný smysl. On se chce stát naším skutečným Ženichem, tím, kdo nás skutečně naplní, kdo utiší naše
největší touhy.

Více  se  tomuto  úryvku  věnuji  na  webových  stránkách  farnosti  Kolín  –
www.farnostkolin.cz v sekci Duchovní život – nedělní bohoslužba slova.

                                           

http://www.farnostkolin.cz/


                                         2. neděle postní, 16. 3. 2014

Text evangelia: Mt 17,1-9

Drazí přátelé, minulou neděli jsme se zamýšleli nad tím, jakou vizi, jaký plán představuje ďábel, respektive
jaké je schéma jeho uvažování. A zároveň jsme objevovali, jak je nám toto schéma uvažování vlastní, jak jsme stiženi
tím, prožívat svůj život podle toho, k čemu nás ďábel pokouší. Mohli jsme ale také hledět na Ježíše, který odmítá
tento plán a který se rozhoduje uskutečňovat Otcův plán spásy.

O dnešní neděli zaměříme svou pozornost právě na Ježíšův postoj a budeme odhalovat k čemu jeho jednání,
způsob prožívání jeho života, vede. 

Evangelista Matouš nám prostřednictvím různých narážek zasazuje toto vyprávění do kontextu židovského
svátku stánků. Jednalo se o slavnost, která byla původně díkůvzdáním za sklizeň. Následně se ale v dějinách stala
jedním ze tří hlavních svátků, kdy se zástupy vydávaly do Jeruzaléma. Tento svátek začal nabývat eschatologický
význam,  tedy  význam  týkající  se  posledních  věcí,  konce  světa.  A  obě  tyto  souvislosti  –  jak  Jeruzalém,  tak
eschatologický rozměr – budou pro nás důležité.

Před  Ježíšovým proměněním došlo  k tomu,  že  Ježíš  poprvé  začal  vyprávět  o  tom,  že  bude muset  jít  do
Jeruzaléma, kde bude trpět, kde zemře. Minulý týden jsme mohli vidět, že pokušitel se snažil přesvědčit Ježíše o tom,
že takováto cesta je zbytečná, že mu dá vládu nade všemi zeměmi světa bez kříže. Ale Ježíš se rozhodl uskutečňovat
Otcův plán spásy a zde vidíme první důsledky – nejen řeč o kříži,  ale dochází také k Ježíšovu proměnění, k jeho
oslavení.  To je první věc, které je vhodné věnovat pozornost. K Ježíšovu oslavení dochází v kontextu poslušnosti
Otcovu plánu spásy, v kontextu kříže. Ježíš nebyl oslaven po tom, co přemohl pokušení, ale po tom, co začal hovořit o
kříži, o Otcově plánu spásy, po tom, co začal tímto směrem zaměřovat svůj život. Lidé, a zvláště křesťané, se mnohdy
domnívají, že jejich život bude naplněn tehdy, když neudělají nic špatného. Ale zde se říká, že člověk je oslaven, jeho
život naplněn, teprve v momentě, kdy se nasadí pro uskutečňování Božího plánu spásy (a tento plán s sebou mnohdy
přináší, stejně jako v Ježíšově případě, kříž.

Pro  křesťany  různých  dějinných  epoch  bylo  mučednictvím,  tedy  otázka  vlastního  „kříže“,  jednou  „z
nejsnazších“ cest,  jak se dostat  do nebe, jak dojít  svého oslavení.  Dnes žijeme naštěstí  v době, kdy my křesťané
nejsme v naší země pronásledováni pro víru do té míry, že bychom pro ni prolévali svou krev. To ovšem neznamená,
že se od nás mučednictví nevyžaduje, tedy jeho určitý druh. Žít dnes skutečně jako křesťan, přináší s sebou mnohé
obtíže.  Pokud chci  zachovávat  nedělní  klid  (nehovoříme  o  práci,  která  je  nutná,  jako lékař,  strojvedoucí…,  ale
uvažujeme o práci, která nutná není – např. v neděli nemusí být otevřeny velkoobchody, které zaměstnávají mnoho
lidí…), pak je skoro jisté, že budu muset pro to něco strpět, možná mi bude hrozit vyhození z práce. Ono mučednictví
může spočívat v tom, že pro opravdovost křesťanského života nebudu moci kariérně růst, budu mít menší materiální
blahobyt… Kladu si otázku, jak je možné, že muslimové dokáží prosadit své zásady, a my, křesťané, na svém území,
ne. Proč ustupujeme hodnotám tohoto světa, respektive se spolupodílíme na vytváření takovýchto hodnot? Při těchto
úvahách opakuji to, o čem jsme uvažovali minulý týden. Že ďábel je tím, kdo představuje Boha jako zlého, jako toho,
kdo to přehání, kdo chce příliš. Ježíš ale věří, že i cesta kříže, kterou mu představuje Otec, je cestou oslavení. V tuto
skutečnost  můžeme  uvěřit  i  my.Nyní  zaměřme  svou  pozornost  na  druhý  rozměr  svátku  stánků,  totiž  na  ten
eschatologický. Na hoře Proměnění se nám odhaluje něco o budoucí slávě. Evangelista Matouš v tomto vyprávění
odkazuje na dvě události. Na stvoření a na Ježíšovo vzkříšení.První verš 17. kapitoly začíná „po šesti dnech“. Ve
vztahu ke stvoření můžeme říci, že je zde představen sedmý den, den odpočinku, ale také den spásy, den oslavení. Na
Ježíšovi dochází k odhalení toho, k čemu je povolán každý člověk, který jednak odmítne více uskutečňovat ďáblův
plán představený v rajské zahradě a zároveň se rozhodne uskutečňovat Boží plán spásy.Když evangelista hovoří o
Ježíšově  proměnění,  užívá  řecký  výraz  „metamorféthé“  čímž  vyjadřuje,  že  došlo  ke  změně  formy.  Ježíšovo
proměnění není jen nějakou vizí, jen nějakou vidinou učedníků, dokonce není něčím dočasným, jak by se mohlo zdát
na základě toho, že tento stav pomine, ale je něčím trvalým (i když ještě ne v plnosti), něčím, co obsahuje změnu
formy. Stejně tak oslavení člověka, ke kterému může člověk spět, není něčím teoretickým, hypotetickým, nějakým
snem, ale je faktem, je něčím konkrétním, reálným. To samé pak ještě ve větší míře platí o Ježíšově vzkříšení, kde
dochází  k něčemu  podobnému.Ježíš  nám tedy  dnes  ukazuje,  že  je  možné  naplnit  lidský  život.  Že  člověk  může
dosáhnout  svého  oslavení.  A  proto  se  pro  nás  stávají  ještě  naléhavější  slova,  která  zaznívají  z nebe  –  toho
poslouchejte. Jsme vyzváni k tomu, abychom poslouchali Ježíše, který nás učí poslušnosti Otcovu plánu spásy. Pro
naši spásu nestačí oslaveného Ježíše vidět, věřit v něho, setkat se s ním, ale je třeba ho poslouchat. Poslušnost se tak
stává jedním ze základních předpokladů lidského oslavení. Já mohu být oslaven jen tehdy, kdy budu poslušný – a to
Kristu, prototypu lidství, a Otci a jeho plánu spásy.

Pokud  chcete,  více  si  k tomu  můžete  přečíst  na  stránkách  kolínské  farnosti  –
www.farnostkolin.cz v sekci duchovní život – články, nedělní bohoslužba slova postní doby.

http://www.farnostkolin.cz/


1. neděle postní, 9. 3. 2014

Text evangelia: Gen 2,7-9; 3,1-7; Mt 4,1-11

Drazí přátelé, v tomto týdnu jsme vstoupili do postní doby. Jak jsem již zmínil v duchovním slově, které se
prožívání postní doby věnuje, cílem postní doby je změna našeho smýšlení. K této změně má nám křesťanům také
sloužit  nedělní  bohoslužba  slova,  tedy naslouchání  vybraným úryvkům Písma svatého.Na základě  těchto  úryvků
můžeme rozdělit postní dobu na dvě části. Do první části patří první dvě neděle postní. O nich nasloucháme každý rok
zprávám o Ježíšově pokušení a Ježíšově proměnění na hoře. Tyto neděle sledují jednoduché schéma. O první neděli
hledíme na pokušení, jako na ukázku ďáblovy vize – k čemu nás zve, co nám nabízí, jakým způsobem chce vést náš
život. A my jsme pozváni k tomu, abychom v prvním týdnu řekli společně s Ježíšem, že chceme plnit Otcovu vůli.
Druhá neděle postní nám pak ukazuje, k čemu to vede, když se člověk rozhodne uskutečňovat Otcovu vůli, jeho plán
se světem, plán spásy – k oslavení,  ke spáse člověka.  Druhá část  nedělní  bohoslužby slova pak každý liturgický
cyklus sleduje jinou linii. Letos máme roční cyklus „A“, a to znamená, že v postní době budeme sledovat „křestní
linii“.  O těchto  nedělích  nám zazní  tři  úryvky z Janova evangelia:  rozhovor Ježíše se  samařskou ženou (Jan 4);
uzdravení slepého od narození (Jan 9); a vzkříšení Lazara (Jan 11).Jak jsme již řekli, tak dnes slavíme první neděli
postní, a úryvky Písma svatého nám hovoří o ďáblově pokušení. Proto se společně zaměřme na dva úryvky z dnešní
bohoslužby slova,  a  to na 1.  čtení  –  Gen 2,7-9; 3,1-7;  a na evangelium –  Mt 4,1-11.Ve starozákonním úryvku
můžeme číst  o hříchu prvních lidí.  My velmi častokrát říkáme,  že ten hřích spočíval  v tom, že „snědli  zakázané
jablko“. Onen hřích ale spočívá v něčem úplně jiném. Můžeme říci dvě hlavní věci – neposlušnost a touha být sám
sobě bohem (být jako bůh), tedy touha sám si rozhodovat, co je správné a co je špatné, jak dosáhnu svého štěstí,
naplnění svého života.  Člověk v prvním hříchu odmítá Boží prvotní plán se světem a rozhoduje se, že sám chce
poznávat dobré i zlé, sám to chce zakoušet (zde je například odpověď na otázku, proč je zde na zemi zlo – člověk si to
přál  zakoušet!!!).Ďábel  přichází  s tím,  že  se  mu podaří  člověka přesvědčit,  že  Bůh je  zlý,  že  ho okrádá o něco
krásného, o něco, co ho může učinit šťastným. Pozornost není zaměřena na to, že člověk může (má) jíst ze všech
stromů v zahradě, vyjma jednoho, ale na to, že je zde právě jeden jediný strom, ze kterého jíst nemůže. Strom, který
má plody dobré k jídlu, který je lákavý na pohled, který slibuje vševědoucnost. Pokušitel přiměje člověka k tomu, aby
se sám chopil příležitosti a aby sám usiloval o to stát se bohem. V evangeliu slyšíme úryvek, ve kterém pokušitel
přichází s tím samým také za Ježíšem. Jeho se nesnaží přimět k tomu, aby byl jako bůh (on Bohem je), ale snaží se ho
přimět k tomu, aby to dokazoval.I u Ježíše se opakuje to samé, co u prvních lidí. Ona pokušení zahrnují touhu člověka
vlastnit  (věci,  lidi,  Boha),  respektive  ukazují  rozdílný  postoj  k těmto  skutečnostem  –  vlastnit  x  sloužit.  Jsou
pokušeními po bohatství, poctách a hrdosti (opak chudoby, ponížení a pokory). Tato pokušení se rodí z  hladu – po
věcech, člověku a Bohu. Ježíš je třikrát pokoušen. První pokušení, po té, co vyhladověl, útočí na fyzický rozměr
člověka. Ďábel chce Ježíše přimět, aby se zaměřil na sebe. Postarej se v první řadě o sobě. První, o co musíš usilovat,
je,  aby sis  zajistil  fyzické  blaho.  Jak  častokrát  se  s tímto  pokušením obrací  pokušitel  i  na  nás.  To  první,  co  je
nejpodstatnější, je fyzické blaho. Mít dostatek majetku, mít vlastní barák, mít dostatek peněz, být dobře zajištěný
materiálně. Ježíš ale říká, že tím prvním, o co se zajímá, je plnění Otcovy vůle. Ježíš zde vlastně říká to, co následně
bude učit své učedníky v Horském kázání (o čem jsme uvažovali minulý týden) – hledejte nejprve Boží království,
všechno ostatní vám bude dáno.V druhém pokušení provádí ďábel mistrný tah. Vede Ježíše k tomu, aby nebyl tím,
kdo plní Otcovu vůli, ale tím, kdo říká Bohu, jak on má jednat. Vrhni se dolu z chrámu a Otec ti pošle anděly. Jak
častokrát člověk přistupuje k Bohu jako k tomu, kdo mu musí pomáhat, kdo se ho musí zastávat, kdo mu musí pomoci
plnit  jeho plány.  Ježíš ale zdůrazňuje, že nepřišel  proto, aby říkal Otci,  co má dělat  v jeho prospěch, ale aby on
uskutečňoval  Otcovu  vůli.  Ježíš  se  stává  Synem  ne  prosazováním sebe,  ale  poslušností.  Ve  třetím  pokušení  se
pokušitel snaží přesvědčit o tom, že Bůh je zlý. Ano, tvůj Otec ti chce dát veškerý svět, ale až na konci věků. Nejdřív
musíš tři roky působit, být odmítnutý, pohaněný, musíš zemřít na kříži… Já ti to dám všechno teď hned. Proč ti Otec
také nedá to, co ti mohu dát já? Proč po tobě chce, abys trpěl? Ďábel se snaží Ježíše přesvědčit o Boží špatnosti
(stejně, jako činil u prvních lidí). Ježíš ale tomuto pokušení nepodléhá.Drazí přátelé, první neděle postní nás vede
k úvahám, komu vlastně chceme sloužit, jaký plán chceme uskutečňovat, jakým způsobem se chceme stát „bohy“.
V Ježíši Kristu a v poslušnosti jeho působení můžeme být „zbožštěni“. My ale častokrát odmítáme cestu poslušnosti a
volíme cestu sebeprosazení – bude to po mém. Já sám se „zbožštím“, já sám si povedu svůj život, budu si rozhodovat,
co  je  správné  a  co  je  špatné.  První  neděle  postní  nás  zve  k tomu,  abychom toto  schéma opustili  a  rozhodli  se
napodobovat Ježíše a přemáhat takováto pokušení. Pokud se rozhodneme tímto způsobem, pak je pro nás připraveno
poselství druhé neděle postní, které ukazuje, k jakým cílům vede poslušnost Otcově vůli.

Chtěl bych vás rovněž upozornit, že se nedělní bohoslužbě slova postní doby věnuje ještě více podrobně na
webových stránkách naší farnosti www.farnostkolin.cz v sekci „duchovní život“.
                                           

                                        

http://www.farnostkolin.cz/


                                      8. neděle v liturgickém mezidobí, 2. 3. 2014

Text evangelia: Mt 6,24-34

Drazí přátelé, byl jsem starostou Orelské jednoty Kolín, panem Olmrem, požádán, abych každý týden dodával
na stránky naší  jednoty takové „nedělní  slůvko“. Společně  jsme se dohodli  na tom,  že bych každý týden zaslal
nějakou  krátkou  úvahu  k evangeliu,  které  my  katoličtí  křesťané  slyšíme  danou  neděli  v kostele.  Ještě  pár  dní
prožíváme  období,  které  nazýváme  liturgickým  mezidobím,  nebo  obdobím  během  roku  (ve  středu  vstoupíme
Popeleční středou do postní doby). V tomto období čteme převážně úryvky z Matoušova evangelia, a to polosouvislou
četbou (na pokračování, ale při tom se nějaké části přeskakují). Proto vždy přikládám na začátek označení toho, odkud
se úryvek čte (zkratka „Mt“ označuje knihu, a to, že se jedná o Matoušovo evangelium. První číslo, v tomto případě
„6“ označuje kapitolu. Následující čísla označují verše dané kapitoly, v tomto případě tedy verše 24 až 34. To pro
případ, že byste si chtěli onen úryvek přečíst). 

Již pět nedělí nasloucháme tak zvanému „Horskému kázání“, ve kterém Ježíš představuje život jeho učedníků
– jak jeho učedníci mají prožívat svůj život. V této řeči zaznívá mnoho náročných a důležitých výzev. A dnes slyšíme
jednu z nich:  „nemůžete  sloužit  dvěma pánům, nemůžete  sloužit  Bohu i  mamonu“.  Ježíš  zde  zdůrazňuje,  že
křesťanský život (případně život člověka, který věří v Boha) vyžaduje úplné nasazení. Člověk se musí na Boha zcela
spolehnout, stát se na něm zcela závislým. To jednak vyžaduje od člověka velkou důvěru a velké úsilí, ale zároveň mu
to přináší také ohromné ujištění, že nemusí mít ze své budoucnosti strach, že Pán se o něho postará. Jinými slovy,
není možné věřit v Boha, ve smyslu, že od něho něco očekávám, a přitom se tak nechovat. 

Dnešní  Ježíšovu  výzvu  můžeme  lépe  pochopit  v souvislosti  s vojenskými  pravidly,  s pravidly,  která  platí
v bitvě. Mnoho světců tento přípěr užívá. Takovým způsobem například uvažuje svatý Ignác z Loyoly. Ten ve svých
duchovních cvičeních jako jeden z prvních úkolů duchovního života člověka představuje nutnost rozpoznání toho,
pod jakým praporem vedu bitvu. Jako voják musí v první řadě vědět, v jaké armádě vede válku, do jaké armády patří,
tak stejně tak každý člověk ve svém duchovním životě to první, co musí rozpoznávat,  je, na čí  straně stojí,  pod
praporem koho svádí svůj duchovní životní boj. První věc, kterou člověk v duchovním životě tedy musí učinit, je, že
vyjadřuje, pod kým svůj život prožívá, kdo je jeho pánem. Je to Bůh, nebo je to tento svět?

Toto rozhodnutí vyžaduje celého člověka. Člověk může bojovat jen za jednu armádu. Pokud se voják stane
zběhem, případně kolaborantem, či kýmkoli jiným, kdo odmítá bojovat za svou armádu, respektive ji podrývá, nebo
dokonce jde i proti ní, takový člověk je následně velmi přísně souzen a pro takové vojáky jsou mnohdy vyměřeny ty
nejpřísnější a nejtvrdší tresty. 

Ježíš dnes říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům – nemůžeme sloužit Bohu a přitom také hodnotám tohoto
světa. Kdo se snaží z toho nějakým způsobem vybruslit a hrát to na obě strany, je do jisté míry zběhem, člověkem,
který jde proti Boží armádě, proti samotnému Bohu. Bohužel častokrát se můžeme setkat s tím, že my křesťané jsme
takovými „zběhy“, kolaboranty s tímto světem a tím vydáváme tomuto světu špatné svědectví, respektive se sami
odsuzujeme  k tomu,  že  v momentě  posledního  soudu,  kdy  se  projeví  vítězství  Boha,  bude  s námi  velmi  tvrdě
nakládáno.

Právě naše schopnost svěřovat se plně Bohu nám ukazuje, do jaké míry jsme skutečně pod praporem Boha, do
jaké míry patříme zcela Bohu. V uskutečňování tohoto plného patření Bohu nám může pomáhat Ježíšova rada, kterou
budeme aplikovat na každou situaci – nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám
bude přidáno.


